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Kiszámítható gondoskodás váratlan eseményekre 
 

 

Aegon Csoportos Biztosítás a vállalati cafetéria-rendszerben 
 

 

A cafetéria-rendszerben, a munkáltatója által megjelölt keretek között igényelhető csoportos 

biztosítási csomag kiemelt védelmet nyújt Önnek a váratlan balesetek vagy betegségek 

bekövetkezésekor. Ennek érdekében az Aegon Magyarország a sokoldalú gondoskodási 

programjával egyetlen termékben egyesítette egy egész termékcsalád előnyeit. 

 

MIÉRT ELŐNYÖS ÖNNEK AZ AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁST VÁLASZTANI? 

 

 MERT OLCSÓ – Az Aegon Csoportos Biztosítással Ön a legtöbb esetben jóval olcsóbban 

juthat biztosítási védelemhez, mintha azt egyéni biztosításban vásárolná meg. 

 MERT EGYSZERŰ – A biztosítás díja nemtől és életkortól függetlenül egységesen, 

csoportonként választható, s a biztosítás megkötésekor az Ön esetében az orvosi 

vizsgálattól is eltekintünk. 

 MERT ADÓMENTES – A cafetéria-rendszerben választott csoportos élet- és 

balesetbiztosítás díja az adóváltozások után is adómentes juttatás maradt, s mivel a 

biztosítási szolgáltatások is adó- és járulékmentesek, az Ön cafetéria-keretét a választott 

csomag díján felül további, Önt érintő költségek nem terhelik. 

 

HOGYAN IGÉNYELHETI ÖN A SZOLGÁLTATÁSOKAT? 

 

Válassza ki az Önnek szimpatikus szolgáltatási szintet, s jelölje meg azt a munkáltatójánál 

használt cafetéria-nyilatkozaton. A munkáltatója ennek megfelelően számolja el a biztosítási 

csomag díját az Ön cafetéria-keretéből. A biztosítási fedezet EGY évig érvényes, s ezt Ön a 

következő év cafetéria-nyilatkoztatása alkalmával, a szerzőző döntése szerint 

meghosszabbíthatja. A befizetett díj alapján az adott évben akkor is vállaljuk az Ön biztosítási 

védelmét, a biztosítási feltételek keretei között, ha az egyéves tartam alatt megszűnik a 

munkaviszonya. 

 

AZ AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁS SZEREPLŐI  

 

SZERZŐDŐ lehet bármely Magyarországon működő jogi személy vagy egyéb gazdálkodó 

szervezet. A cafetéria-rendszerben választható Csoportos Biztosítások esetében a Szerződő az 

Ön munkáltatója. 

 

BIZTOSÍTOTT lehet az a munkavállaló, akit a Szerződő biztosításra jelöl, és aki megfelel az 

alábbi feltételeknek: 

 

a) életkora 1 és 65 év között van; 

b) nem részesül rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, illetve munkaképesség-

csökkenésének megállapítása nincs folyamatban. 

 

KEDVEZMÉNYEZETT – A Biztosított életében járó valamennyi biztosítási szolgáltatás 

kedvezményezettje maga a Biztosított. A Biztosított halála esetén a szolgáltatások 

igénybevételére a Biztosítotti nyilatkozatban megjelölt kedvezményezettek jogosultak. 

Amennyiben a Biztosított nem jelölt meg kedvezményezettet, úgy a szolgáltatás a Biztosított 

örökösét illeti meg. 
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AZ AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSAI 

 
A balesetbiztosítások szempontjából balesetnek minősül a Biztosított akaratától függetlenül, 
hirtelen fellépő, olyan külső behatás, amely a szerződés hatálya alatt következik be, s amelynek 
következtében a Biztosított a balesetet követő 1 éven belül meghal, vagy 2 éven belül 
maradandó egészségkárosodást, illetve 3 hónapon belül múlékony sérülést szenved. A 
biztosítások szempontjából a megemelés, rándulás, foglalkozási betegség vagy ártalom, fagyás 
és a napszúrás nem minősül balesetnek. 
 
Kockázati életbiztosítás 
A Biztosított betegségből, balesetből bekövetkező halála esetén a Biztosító a halál időpontjában 
aktuális biztosítási összeget fizeti ki. 
 
Baleseti halál esetére szóló biztosítás 
A Biztosított balesetből eredő halála esetén a Biztosító a baleset időpontjában aktuális baleseti 
halálra szóló biztosítási összeget fizeti ki. Ha kockázati élet- és baleseti halálra szóló 
biztosítással is rendelkezik partnerünk, akkor baleseti halál esetén a kockázati életbiztosításnak 
a halál esetén aktuális összege is kifizetésre kerülhet. 
 
Baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás esetére szóló 
biztosítás (1-100%) 
A Biztosított maradandó rokkantságot okozó balesete esetén a Biztosító a baleset időpontjában 
aktuális biztosítási összegnek a rokkantság fokával megegyező százalékát fizeti ki. Példa: 
Amennyiben a biztosítási összeg 2 millió forint és a megrokkanás mértéke 50%, akkor a 
kifizetésre kerülő összeg 1 millió forint. 
 
Balesetből eredő csonttörés, csontrepedés esetére szóló, progresszív térítést nyújtó 
biztosítás 
A Biztosított csonttörést, csontrepedést előidéző balesete esetén a Biztosító a baleset 
időpontjában aktuális, az adott Biztosítottra vonatkozó, csonttörésre meghatározott biztosítási 
összeget fizeti ki. A fogtörés vagy fogpótlás nem biztosítási esemény.  
 
Balesetből eredő kórházi ápolás esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás, a 4. 
naptól 
A Biztosított kórházi ápolását előidéző balesete esetén a Biztosító a baleset időpontjában 
aktuális biztosítási összeget a kórházban töltött napok számának megfelelően fizeti ki. A 
Biztosító egy naptári évben egy Biztosítottra vonatkozóan legfeljebb összesen 90 nap kórházi 
ápolásra nyújt térítést. Példa: Ha a biztosítási szolgáltatás 1000 Ft/nap a kórházi ápolás 4. 
napjától kezdődően, és a Biztosított 10 napos folyamatos kórházi ápolásban részesül, úgy a 
Biztosító a kórházi ápolás minden napjára kifizeti az 1000 forintot, tehát a biztosítási 
szolgáltatás ebben az esetben 10 000 Ft. 
 
Kórházi ápolás esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás, a 4. naptól 
A Biztosított folyamatos kórházi ápolása esetén a Biztosító a kórházi ápolás kezdetekor aktuális 
biztosítási összeget a kórházban töltött napok száma szerint fizeti ki. A Biztosító egy naptári 
évben egy Biztosítottra vonatkozóan legfeljebb összesen 90 nap kórházi ápolásra nyújt térítést. 
A szerződésben erre a szolgáltatásra vonatkozóan 3 hónapos várakozási idő áll fenn. 
 
Balesetből eredő műtétekre szóló biztosítás 
Amennyiben a Biztosított balesetből eredően kórházba kerül és annak következtében műtéten 
esik át, úgy a Biztosító műtéti térítést fizet. A műtéteket súlyosságuktól függően négy 
kategóriába – kis, közepes, nagy, kiemelt műtétek – soroljuk be. A műtéti térítés összege 
megegyezik a Biztosítotton végrehajtott műtéti eljárás kategóriájához tartozó, a balesetkor 
aktuális biztosítási összegével. 
Műtétekre szóló biztosítás 
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Amennyiben a Biztosított sérülés, vagy betegség következtében kórházi ellátásban részesül és 
orvos által elvégzendő műtéti eljárás alá utalják, úgy a Biztosító műtéti térítést fizet. A 
műtéteket súlyosságuktól függően négy kategóriába – kis, közepes, nagy, kiemelt műtétek – 
soroljuk be. A műtéti térítés összege a Biztosítotton végrehajtott műtéti eljárás kategóriájához 
tartozó biztosítási összeg. A szerződés erre a szolgáltatásra vonatkozóan 3 hónapos 
várakozási időt köt ki. 
 
A biztosítási szolgáltatásoknál a kizárások és mentesülések körét az AEGON 
Csoportos Biztosítások Általános és Speciális Feltételei tartalmazzák. Valamennyi 
szolgáltatás kifizetése a szabályzatok keretei között történhet meg. 
 
 
Kérdéseivel kapcsolatban kérjük, keresse a munkáltatóját, vagy forduljon bizalommal 
ahhoz a munkatársunkhoz, akitől ezt a tájékoztatót megkapta. 
 
Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 
Csoportos Biztosítások Üzletág 
Telefonszám: (06 1) 476-5353, (06 1) 476-5618 
E-mail: csoportos-biztositasok@aegon.hu 

 

 

MILYEN SZOLGÁLTATÁSOKAT KÍNÁL AZ AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁS? 

 
A munkavállalók igényeinek minél pontosabb teljesítése érdekében több, különböző 
szolgáltatási szintet nyújtó csomagot állítottunk össze: 
 
 

Biztosítási szolgáltatások Alap 

Kockázati életbiztosítás 1 000 000 Ft 

Baleseti halál esetére szóló biztosítás 2 000 000 Ft 

Baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás 

esetére szóló biztosítás (1-100%) 

2 000 000 Ft 

Balesetből eredő csonttörés, csontrepedés esetére szóló, progresszív 

térítést nyújtó biztosítás 

30 000 Ft 

A biztosítási szolgáltatások éves díja, 1 főre 5 000 Ft 

 

 

Biztosítási szolgáltatások Kiemelt 

Kockázati életbiztosítás 2 000 000 Ft 

Baleseti halál esetére szóló biztosítás 4 000 000 Ft 

Baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás 

esetére szóló biztosítás (1-100%) 
4 000 000 Ft 

Balesetből eredő csonttörés, csontrepedés esetére szóló, progresszív 

térítést nyújtó biztosítás 
30 000 Ft 

Baleseti eredetű kórházi ápolás esetére szóló, napi térítést nyújtó 

biztosítás, a 4. naptól 
5 000 Ft / nap 

Balesetből eredő műtétekre szóló biztosítás 

 kis műtét 

 közepes műtét 

 nagy műtét 

 kiemelt műtét 

50 000 Ft 

100 000 Ft 

200 000 Ft 

400 000 Ft 

A biztosítási szolgáltatások éves díja, 1 főre 10 000 Ft 

mailto:csoportos-biztositasok@aegon.hu
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Biztosítási szolgáltatások Prémium 

Kockázati életbiztosítás 2 000 000 Ft 

Baleseti halál esetére szóló biztosítás 4 000 000 Ft 

Baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás 

esetére szóló biztosítás (1-100%) 
4 000 000 Ft 

Balesetből eredő csonttörés, csontrepedés esetére szóló, progresszív 

térítést nyújtó biztosítás 
30 000 Ft 

Kórházi ápolás esetére szóló napi térítést nyújtó biztosítás, a 4. naptól 5 000 Ft / nap 

Balesetből eredő műtétekre szóló biztosítás 

 kis műtét 

 közepes műtét 

 nagy műtét 

 kiemelt műtét 

 

50 000 Ft 

100 000 Ft 

200 000 Ft 

400 000 Ft 

A biztosítási szolgáltatások éves díja, 1 főre 15 000 Ft 

 
 

Biztosítási szolgáltatások Prémium Plusz 

Kockázati életbiztosítás 2 000 000 Ft 

Baleseti halál esetére szóló biztosítás 5 000 000 Ft 

Baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás 

esetére szóló biztosítás (1-100%) 
5 000 000 Ft 

Balesetből eredő csonttörés, csontrepedés esetére szóló, progresszív 

térítést nyújtó biztosítás 
30 000 Ft 

Kórházi ápolás esetére szóló napi térítést nyújtó biztosítás, a 4. naptól 5 000 Ft / nap 

Műtétekre szóló biztosítás 

 kis műtét 

 közepes műtét 

 nagy műtét 

 kiemelt műtét 

 

50 000 Ft 

100 000 Ft 

200 000 Ft 

400 000 Ft 

A biztosítási szolgáltatások éves díja, 1 főre 20 000 Ft 

 


