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Az Ön tanácsadója:

A biztosítási szerződés abban az esetben lesz megfelelő cége és munkavállalói számára, ha azt körültekintően, a valós igényeknek megfelelően, 

a feltételek és szabályzatok teljes ismeretében kötik meg. A jelen kiadványban foglalt tájékoztatás nem teljes körű, csupán figyelemfelhívásra 

szolgál; a biztosítási szolgáltatásoknál a kizárások és mentesülések körét az Általános és Speciális Feltételek tartalmazzák, valamennyi 

szolgáltatás a feltételek keretei között kerülhet kifizetésre.

Gondoskodás a munkavállalókról
A munkáltató élet-, baleset- és betegségbiztosítással gondoskodik a dolgozó biztonságáról és biztosítás általi 

védelméről, mindezt a vállalat által leírható költségen. A juttatás cafeteria rendszerben is megvalósítható.

Elégedettség és biztonságérzet
A biztosítási szolgáltatás gyors kifizetése – a munkáltató felelősségének vizsgálata 

nélkül – növeli a munkavállaló biztonságérzetét és elégedettségét.

Jól tervezhető és átlátható
A szerződő minden dolgozójára annyi díjat fizet, ahány napot az adott évben 

a vállalatnál munkaviszonyban eltöltött. A szolgáltatások a munkakörök szerint alakíthatóak.

Hatékony és célirányos
A lehető legegyszerűbb adminisztrációval egy célirányos, rugalmasan 

kezelhető biztosítási csomagot hozhat létre a munkáltató.

Közel 30 féle biztosítási modul
 Kockázati életbiztosítás

 Balesetbiztosítások

 Munkahelyi balesetbiztosítások

 Betegségbiztosítások

 Egészségbiztosítások

Új! Egészségbiztosítás
A megszokott csoportos biztosítási szolgáltatásokat kiegészítve a munkáltató lehetőséget 

biztosíthat munkavállalóinak egyes privát egészségügyi szolgáltatások igénybevételére.

A Csoportos Biztosítás változatlanul a Cafeteria-csomag azon eleme, amely a dolgozók számára 

a minimálbér 30%-áig jellemzően adómentesen adható, akár eltérő fedezettel is, 

és amelyben nincsenek összegbeli, illetve tartalombeli megkötések.

Kiemelt vezetői kör magas szintű biztosítására kiválóan 
társítható a Vitál Menedzser Program szolgáltatásával.



Az Aegon cégcsoport sokéves tapasztalata 
és stabilitása biztosítja Önnek és Vállalatának 
a magas szintű szolgáltatási színvonalat.

A csoportos biztosítás az élet legnehezebb pillanataiban nyújt segítséget a munkavállalóknak 

és családtagjaiknak, ezzel is bizonyítva azt, hogy munkáltatójuk megbecsüli őket.

Munkaadói előnyök
 Az Aegon Csoportos Biztosítási csomag egy kiváló megoldás arra, 

 hogy Önök kedvező áron értékes többletjuttatást nyújtsanak munkavállalóik részére.

 A szerződés megkötésekor a biztosítási elemek számtalan variációja közül választhatnak. 

 Ezek a biztosítások egymással változatosan társíthatók, így Önök alakíthatják ki 

 az igényeiknek leginkább megfelelő biztosítási védelmet.

 A rugalmasan összeállítható csomagok lehetővé teszik, hogy a különböző munkakörök dolgozói 

 egymástól eltérő biztosítási szolgáltatást kapjanak, így Önöknek lehetőségük nyílik arra, 

 hogy az értékes szakemberek tudását a hagyományostól eltérő módon is honorálják.

 A csoportos biztosítás díja költségként elszámolható és nem terheli sem adó-, 

 sem társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség, feltéve, 

 hogy az egy biztosítottra eső díj nem haladja meg a minimálbér 30%-át.

Munkavállalói előnyök
 A csoportos biztosítás különleges módon fejezi ki a vállalat munkavállaló iránt érzett gondoskodását,

  ezzel növelve a dolgozó elégedettségét, biztonságérzetét és kötődését a munkáltatójához. 

 Szolgáltatásunk értékes biztosítási védelmet nyújt: baleset vagy betegség esetén a biztosítottnak, 

 halál esetén pedig az örökösöknek, kedvezményezetteknek nyújt anyagi támogatást.

 A biztosítási szolgáltatások legnagyobb része adómentes kifizetés. 

 A vállalati biztosítás sokszor kedvezőbb díjú, mintha valaki egyénileg fizetné a díjat, így hasonló 

 biztosítási összeg jóval kedvezőbb áron is elérhető, és a munkavállaló számára nem jelent kiadást. 

Élet-, baleset-, valamint 
betegség- és egészség-
biztosítási megoldások 
az értékes munkaerő 
megtartásáért

Egy vállalat csak akkor lehet igazán sikeres, 

ha alkalmazottairól – az anyagi megbecsülésen 

túl is – minél körültekintőbben gondoskodik. 

A törődésnek és gondoskodásnak egyik 

leghatékonyabb és legnépszerűbb formája 

a csoportos élet-, baleset-, betegség- 

és egészségbiztosítás.

A munka minősége 
függ a kollégák 
biztonságától. 
Dolgozzunk együtt 
a sikeres holnapért!


