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TÁJÉKOZTATÓ AZ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 

ÁLTAL KÖTÖTT CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSRÓL  

 
 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Átlagos számlaegyenlegének függvényében csoportos baleset-, vagy kockázati életbiztosítást kaphat tőlünk ajándékba! Önnek 

nincs más teendője, mint kitölteni és aláírni a számlaszerződéséhez mellékelt biztosítotti nyilatkozatot. 

 

 

FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK: 
 

Biztosító: AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. 
 

Szerződő, díjfizető: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 1091 Bp. Üllői út 1. 
 

A biztosítási időszak tartama: 2015.01.01 – 2015.12.31 
 

Területi és időbeli hatály: A biztosítási szolgáltatásokra vonatkozó szabályok a nap 24 órájában, a világ bármely országában 

bekövetkezett biztosítási eseményekre érvényesek. 
 

Biztosítottak: az adott negyedévre vonatkozóan azon magánszemélyek, akiknek  

- az előző negyedév utolsó napján fennáll az értékpapír számlavezetésre szóló szerződéses jogviszonya az AEGON 

Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt-vel, 

- életkora a baleseti halálra szóló biztosítás esetében 14 és 75 év, a kockázati életbiztosítás esetében 14 és 65 év 

között van, 

- részére rokkantsági ellátást vagy rehabilitációs ellátást nem állapítottak meg, illetve munkaképesség 

csökkenésének megállapítására irányuló kérelmének elbírálása az illetékes magyar társadalombiztosítási szervnél 

nincs folyamatban, 

- baleseti halál esetére szóló biztosítás esetén: előző negyedévi átlagos számlaegyenlege nem haladja meg a  

2 000 000 Ft-ot, 

- kockázati életbiztosítás esetén: előző negyedévi átlagos számlaegyenlege meghaladja a 2 000 000 Ft-ot, 

- és aki a biztosítotti nyilatkozatot kitöltötte és aláírta. 

Kedvezményezett: Jelen Biztosítási szerződésben valamennyi biztosítási szolgáltatás kedvezményezettje(i) a biztosított 

örököse(i). Amennyiben a biztosított és a szerződő a kedvezményezettek személyéről másképp kíván rendelkezni, úgy azt a 

Biztosítotti Nyilatkozat Kedvezményezettek rovat kitöltésével teheti meg. 

 

 

BIZTOSÍTÁSI MÓDOZAT ÉS BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG: 
 

Kockázati életbiztosítás: 

A biztosított bármely okból (betegség, baleset) bekövetkező halála esetén a Biztosító a halál időpontjában aktuális biztosítási 

összeget fizeti ki. 
 

Biztosítási összeg: a Biztosított előző negyedévi átlagos számlaegyenlegének 25%-a, de legfeljebb 3 000 000 Ft. 

 

Baleseti halál esetére szóló biztosítás: 

A biztosított balesetből bekövetkező halála esetén a Biztosító a halál időpontjában aktuális biztosítási összeget fizeti ki. Jelen 

biztosítás feltételei szerint baleset a szerződés hatálya alatt a biztosított akaratától függetlenül, hirtelen fellépő, olyan külső 

behatás, amelynek következtében a biztosított a balesetet követő 1 éven belül meghal. 
 

Biztosítási összeg: 500 000 Ft. 
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FŐBB KIZÁRÁSOK ÉS ADÓVONZATOK:  
 

- A Biztosító nem nyújt szolgáltatást azon eseményekre, melyek bekövetkezése okozati összefüggésben van az itt 

felsoroltak valamelyikével: államok közötti fegyveres összeütközés; polgárháború sugárfertőzés a Biztosított 

szándékosan elkövetett bűncselekménye; a biztosítottnak a rá vonatkozó kockázatviselés kezdetétől számított 2 

éven belül elkövetett öngyilkossága, öngyilkossági kísérlete. 

1. Jelen biztosítások díjai és a biztosító által nyújtott szolgáltatások a személyi jövedelemadóról szóló törvény 

értelmében adó- és társadalombiztosítási járulékmentesek, és adókedvezmény sem vonatkozik rájuk.  

 

 

ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA KÁRESEMÉNY BEKÖVETKEZÉSEKOR:  
 

1. Káresemény bekövetkeztekor a biztosítási szolgáltatások igénybevételére jogosultnak 15 napon belül a biztosítási 

eseményt írásban, kárbejelentő nyomtatványon kell bejelentenie. Nyomtatvány az alábbi elérhetőségen kérhető. A 

kárbejelentő nyomtatvány mellé csatolni kell a következő dokumentumokat: 

 A kedvezményezettség megállapításához szükséges okirat, illetve kedvezményezett jelölés hiányában a 

kedvezményezett(ek)et igazoló okirat (közjegyzői végzés, öröklési bizonyítvány, bírósági ítélet), 

 Hatósági eljárás esetén az eljárást megtagadó vagy megszüntető határozat, illetve ítélet, 

 Kockázati életbiztosítás esetében: 

o Halotti anyakönyvi kivonat, 

o A halál okát igazoló dokumentum, 

o A haláleset utáni orvosi jelentés, 

o Szükség esetén a halált megelőző orvosi kezelések iratai, 

 Baleseti halálra szóló biztosítás esetében: 

o Halotti anyakönyvi kivonat, 

o A halál baleseti eredetét igazoló orvosi bizonyítvány. 
 

 

Amennyiben a káreseménnyel, kárbejelentéssel kapcsolatban további kérdése merülne fel, kérjük, forduljon 

bizalommal a Biztosító munkatársához: 

 

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.  

1091 Budapest, Üllői út 1. 

Kámán Ágnes - Károsztály  

Tel: 06-1-476-5609 

Fax: 06-1-476-5611 
 

 

 

2. A káresemény írásban történő bejelentéséhez a fenti elérhetőségeken kérhető nyomtatvány, melyen a felelős 

munkatárs igazolja a munkaviszony fennállását. 
 

3. A káresemény bejelentésére szolgáló fenti nyomtatvány kitöltésén túl, a szükséges okiratok beszerzése, azok 

beküldése az 1. pontban lévő címre a biztosítási szolgáltatás igénybevételére jogosult feladata. 
 

4. A Biztosító az utolsó irat beérkezését követő 30 napon belül szolgáltatást teljesít az örökös(ök) részére. 
 

Jelen tájékoztató a csoportos személybiztosítással kapcsolatos lényeges tudnivalókat tartalmazza. 
 

Budapest, 2015. január 1. 


