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felvételi folyamat FrontEnd-es változásairól 

 

Alkuszi és Banki igazgatósági partnerek részére 
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1. Bevezetés 

A FrontEnd rendszerben (FE mobile, ASP és PC platformon egyaránt) 2015. január 8-tól kerül 
bevezetésre az egységesített, hagyományos (papíralapú) vagy elektronikus aláírással használható 
Nyilatkozatos kötési mód. 

Nyilatkozatos kötési mód előnye: 

• a Frontendes értékesítés során a az ügyfél adminisztráció kevesebb (aláírások száma 
jelentősen lecsökken)  

• egységes nyilatkozat használható minden termékhez 
• az Adminisztrációs centrum fel ezt az egységes nyilatkozatot kell megküldeni + 

mellékeltek1 (nem kell már elküldeni a teljes ajánlati csomagot)  
• Eleketra kötési mód esetén még a nyilatkozatot sem kell 

Nyilatkozatos kötési móddal egy egységes nyilatkozat kerül bevezetésre. A korábban használt élet 
és nem élet nyilatkozatok kivezetésre kerültek. A régi típusú, kétoldalas élet és nem-élet 
nyilatkozatokat 2015.01.08. után kérjük semmisítsétek meg, mivel azokat már nem lehet 
felhasználni. 

 

Száma: ANYATNY14 

kinyomtatható weboldalunkról  Aegon_egységes kötési nyilatkozat_ANY-ATNY-141204, (pdf, 38 KB) 

                                                           
1
 • Nyilatkozat ANY-ATNY-141204 vagy ANY-ATNY-FE-141204 (MySigno aláírásnál ez automatikus) 

• Csekklap – papíralapú nyilatkozat esetében a csekklapnak kialakított helyre ragasztva, elektronikus 

aláírásnál külön lapon 

• Csoportos beszedési megbízás Bank példánya – amennyiben az ügyfél nem közvetlenül intézi a 

bankjával vagy netbankjában 

• Zálogkötelezetti nyilatkozat Hitelező példánya, ha nem szerepel rajta a Biztosító aláírása 

• Orvosi dokumentumok 
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2. Díjkalkuláció és ajánlati adatok kitöltése 

Nem élet termékek esetében a díjkalkuláció és az ajánlati adatok felvétele a jelenlegi folyamatnak 
megfelelően történik, míg élet termékek esetében a következő pont szerinti változással. 

2.1. Kedvezményezett jelölés élet-, egészség- és balesetbiztosítás esetében 

A biztosított/biztoított2/társbiztosított adatainak megadásánál a FrontEnd felületen rögzíteni kell, 
hogy az illető biztosított(ak) jelen van(nak)-e a szerződés megkötésekor: 

 

 

•  „Igen” válasz esetén a kedvezményezett jelölés a megszokott módon történik: 
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Az ajánlati csomagban továbbra is megtalálható a kedvezményezett jelölő lap a rendszerben 
megadott adatokkal feltöltve. 

•  „Nem” válasz esetén külön kedvezményezett jelölés nem történhet azon személyt 
illetően, aki nincs jelen. A FrontEnd felületen alapértelmezetten az életében járó 
szolgáltatásokra a biztosított, míg haláleseti szolgáltatásokra a biztosított örököse jogosult, 
amelyet a rendszer automatikusan beállít és nincs lehetőség a módosításra: 
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Ebben az esetben az ajánlati nyomtatványok között külön kedvezményezett jelölő nem kerül 
kitöltésre arra személyre vonatkozóan, aki nincs jelen.  

3. Kötési mód kiválasztása és ajánlat mentése 

 

3.1. Kötési mód kiválasztása és ajánlat ellenőrzése 

Az ajánlati adatok bevitelének utolsó, mentés felületén a következő lehetőségek közül lehet 
választani: 

 
• Ajánlat készítése nyilatkozattal (papíralapú): ebben az esetben a biankó vagy a 

FrontEnd rendszerből kinyomtatott nyilatkozatot papíralapon kell aláírni. 
• Ajánlat készítése nyilatkozattal (elektronikus): ebben az esetben a aláírás bekérése a 

rendszer által megtörténik a véglegesítési folyamatban. 

A kötési mód kiválasztását követően az ajánlat ellenőrzése következik az „Ajánlat ellenőrzése” 
gombra kattintva. 

FE mobile: 
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ASP: 

 

PC:  
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3.2.  Hibák javítása vagy továbblépés az ajánlat véglegesítéséhez 

Az ellenőrzéseredményétől függően 

• ha az ajánlat hibákat tartalmaz, akkor a következő opciók közül lehet választani: 

ASP: 

 

PC: 

 

• ha az ajánlat nem tartalmaz hibákat: 

FE mobile:  

 

ASP:  
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PC: 

 

3.3. További opciók 

FE mobile: 

 

ASP: 

 

PC: 

 

Előzetes nyomtatás: új funkció, amely segítségével: 

• megtekinthetőek a megadott ajánlati adatok. A böngészőben megnyíló PDF az 
adategyeztetést szolgálja, nem tekinthető ajánlatnak 

• amennyiben a megadott adatokat javítani szükséges, akkor az ajánlat véglegesítése előtt 
ez még megtehető. 
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• nyomtatható, így az ajánlatot nem kell véglegesen elmenteni ahhoz, hogy az ügyfél 
papíralapon átnézhesse az általa megadott adatokat, illetve a különböző ajánlattételi 
opciókat. Csak azt az ajánlatot kell véglegesíteni, amelyet az ügyfél valóban szeretne 
megtenni. 
 

3.4. Ajánlat véglegesítése és feltételek elfogadása 

Amennyiben az előző képernyőn az ajánlat véglegesítése kerül kiválasztásra a következő 
figyelmeztető üzenet jelenik meg: 

FE mobile: az ajánlat a véglegesítést követően ASP rendszeren nem tehető rontottá 

 

ASP: az ajánlat a véglegesítést követően ASP rendszeren nem tehető rontottá 

 

PC: az ajánlat a véglegesítést követően az adatcseréig rontottá tehető 
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A figyelmeztető üzenet elfogadását követően a szabályzat megjelenítő felületen először a 
„Szabályzatok és tájékoztatók” gombra kell kattintani. Ezt követően a termékhez tartozó 
szabályzatok és dokumentumok megjelennek a bal oldalsó sávban és az ott lévő linkre kattintva 
megjelenik a felületen. A feltételek elfogadása ezt követően lesz aktív. 

A feltételek elfogadását követően az ajánlat végleges mentése előtt a következő adatok megadása 
kötelező: 

• Szabályzat átvételének módja: 
 

o Papír alapon (csak szabályzat): amennyiben az ügyfél az ajánlat véglegesítését 
követően a teljes ajánlati csomagot és a szabályzatot papíralapon át kívánja venni, 
akkor ezt az opciót kell kiválasztani. Ezt követően kötelező megadni a papíralapú 
szabályzat első oldalának jobb felső sarkában található szabályzat sorszámot. 
 

Már felhasznált vagy érvénytelen sorszám megadása esetén a rendszer 
figyelmeztető üzenetet jelenít meg: 
 

 
 

vagy  
 

 
 

 
o Letöltés internetről: ez az opció abban az esetben választható, ha az ügyfél e-

mail címe rendelkezésre áll és az ajánlati csomagot valamint a szabályzatot 
elektronikusan szeretné megkapni és letölteni. Ebben az esetben az ajánlat 
véglegesítését követően az ajánlattételről visszaigazoló e-mail kerül kiküldésre. 
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• E-mail cím és e-mail cím megerősítése, ha a szabályzat átvételének módja „Letöltés 
internetről” akkor kötelező megadni az e-mail címet és mobilszámot. Amennyiben nem 
kerül megadásra, akkor a rendszer figyelmeztető üzenetet jelenít meg: 

 

• Elektronikus ajánlattétel helye: kitöltése minden esetben kötelező. 

FE mobile:  

 

ASP: 

 

PC: 
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4. Nyomtatási panel és nyomtatványok 

 

4.1. Ajánlat készítése nyilatkozattal (papíralapú) 

 

Az ajánlat végleges mentését követően a nyomtatási panelen két opció közül lehet választani: 

Ajánlati csomag nyomtatása: 

 

 

• abban az esetben ajánlatott, ha az ügyfél a szabályzat átvételének módjánál a Papíralapon 
(szabályzat) opciót választotta 

• a felületen inaktívan, jelölten jelenik meg minden olyan dokumentum, amely az ajánlati 
csomag részét képzi  

o Nyilatkozat (az elektronikusan tett ajánlathoz) - aláírandó 
o Biztosítási ajánlat - nem aláírandó 
o A-06 nyilatkozat az adatkezelésről - nem aláírandó 
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o A-51 nyilatkozat az ajánlattétel közben megismert dokumentumokról - nem 
aláírandó 

o További dokumentumok a választott terméktől függően - részben aláírandó 
o a szabályzat nyomtatása opcionális 

A Nyomtatás gombra kattintva a teljes ajánlati csomag kinyomtatható. 

 

Nyilatkozati csomag nyomtatása 

 

 

• abban az esetben ajánlatott, ha az ügyfél a szabályzat átvételének módjánál a Letöltés 
internetről opciót választotta 

• a felületen azok a dokumentumok jelennek meg, amelyek az ajánlat mellékletét képezik és 
amelyeket továbbra is változatlan formában kell használni 

• tetszőlegesen kiválasztható, hogy a további nyilatkozatok közül melyiket szeretné a 
felhasználó kinyomtatni 

A nyomtatás gombra kattintva a felhasználó által bejelölt dokumentumok kerülnek kinyomtatásra 

 

Példányszám választás 

Mind az ajánlati, mind pedig a nyilatkozati csomagnál kiválasztható a nyomtatni kívánt 
példányszám. 

A dokumentumok a következők szerint kerülnek nyomtatásra: 

Nyomtatvány elnevezése 

Példányszám (nyomtatási panelen 
választott) 

  
Nyilatkozat elektronikus ajánlathoz 1. Szerződő példánya 

2. Biztosító példánya 
1. Szerződő példánya 
2. Értékesítői példánya 
3. Biztosító példánya 

Csoportos beszedési megbízás 1. Szerződő példánya 
2. Bank példánya 

1. Szerződő példánya 
2. Bank példánya 

Zálogkötelezetti/lízing/tartós bérlet 
nyilatkozat 

1. Hitelezői p. 1. Hitelezői p. 

Minden egyéb dokumentum (ajánlat 
és az itt fel nem sorolt nyilatkozatok, 
nyomtatványok) 

1. Szerződő példánya 1. Szerződő példánya 
2. Értékesítői példánya 

Szabályzat 1. Szerződő példánya 1. Szerződő példánya 
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4.2. Ajánlat készítése nyilatkozattal (elektronikus) – MySigno  

Az ajánlat végleges mentését követően a nyomtatási panelen az Aláírás gombra kattintva kezdődik 
meg az elektronikus aláírások bekérése: 

 

Az nyilatkozat aláírását követően a nyomtatási panel megegyezik az előző pontban leírtakkal, azzal 
a különbséggel, hogy nem választható a példányszám. 


