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Kedves Munkatársunk! 

 

Ha ezt a tájékoztató anyagot olvasod, bizonyára benned is felmerült az igény arra, hogy bővítsd az 
ismereteidet a vállalkozások számára javasolható élet-, baleset- és 
betegségbiztosításokkal kapcsolatos tudnivalókkal. Olyan területre lépsz ezáltal, amely 
Magyarországon még viszonylag kevésbé ismert, kevéssé lefedett – ám annál nagyobb lehetőséget 
tartogathat a számodra!  
 
Biztosan hallottál róla, hogy a csoportos élet-, baleset- és betegségbiztosításokban szereplő 

biztosítási modulok mindegyike adó- és járulékmentesen adható juttatássá vált a munkáltatók 
és munkavállalók kapcsolatában.  
 
2013-tól újabb változásokról hallhattál: bevezették a balesetbiztosítások díjára kivetett baleseti 
adót, és a napi 15 ezer forintot meghaladó biztosítási kifizetésekre kivetett adó- és 
járulékkötelezettséget. Szintén érdekes újdonság ettől az évtől az úgynevezett „gender-

direktíva” bevezetése is, ami az egyénileg kötött biztosítások esetében a biztosított nemek 

szerinti megkülönböztetésének tiltását jelenti.  
 
Mindezek mellett észrevehetted azt is, hogy az adómentes juttatások köre szűkült, és a 
biztosításon kívül – valljuk be – nem igazán szerepel köztük olyan, amit a vállalkozások reális 
eséllyel és haszonnal adnának a dolgozóiknak. A lehetőség tehát a csoportos biztosítások 
terén nagy – sőt, egyre nagyobb –, s csak rajtad múlik, hogy élsz-e vele!  

 
Bízunk benne, hogy ezzel a rövid oktatási jegyzettel sikeresen hozzájárulhatunk a jövőbeni 
sikereidhez, és a továbbiakban szorosabb kapcsolat alakulhat ki Közted és az üzletágunk között, a 
vállalkozások számára kötött biztosítások értékesítésében. Sok sikert kívánunk a munkádhoz! 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Készítette: Erszény Krisztián, 2011., frissítve 2016.01.01.
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Bevezető 

 
Magyarországon a vállalati biztosítások kifejezése alatt a köznyelv sokáig csupán a 
vállalkozások vagyonának a biztosítását értette. A vállalat épületeinek, berendezéseinek, 
gépjárműparkjának biztosítása a kezdetek óta a tulajdonosok természetes szükséglet volt, hiszen 
ezeknek az eszközöknek a sérülése vagy megsemmisülése az anyagi veszteségen túl akár 
lehetetlenné is tehette egy vállalat biztonságos működését. A vagyoni elemekről való gondoskodás 

után, a biztosítási formák fejlődésével később ezekhez, a tulajdonképpeni vagyonbiztosításokhoz 
társult a harmadik személlyel szembeni felelősségbiztosítás. A felelősségbiztosítás például olyan 
esetekben jelent védelmet a szerződőnek, amikor egy hibás termék, szolgáltatás, vagy egy hibás 
kötelezettségvállalás miatt lép fel a vállalkozóval szemben kártérítési követeléssel egy harmadik 
fél, de jellegzetes felelősségbiztosítás az üzemi balesetekre vonatkozó felelősség átvállalása is. 

 

Az élő munkaerő szerepe 

A vagyoni elemekkel, vagyis a vállalkozás tulajdonképpeni vagyonával szemben sokáig mostoha 
helyzetben volt Magyarországon a vállalatok termeléséhez szükséges másféle típusú „alapanyag” 
biztonsága.  

 
 Ez az alapanyag, amely nélkül a vállalkozás vagyona és eszközei többnyire csak 

élettelen és tehetetlen tárgyak, nem más, mint az élő munkaerő.  
 
A dolgozók biztosítása a ’90-es években, a multinacionális vállalatok bejövetelével kezdett 
meghonosodni hazánkban. Míg Amerikában és Nyugat-Európában már régen felismerték, hogy a 

munkaerő ugyanolyan fontos része a termelésnek, mint a géppark, ennek a gondoskodási 
formának a fellendülése egészen az ezredfordulóig váratott magára. A vállalkozások ekkor 
ébredtek rá arra, hogy egy jó munkás kiesése jelentős visszaesést okozhat a cég eredményessége 
szempontjából, s nem mellékesen a munkaerő megőrzésében és megtartásában is fontos szerepe 

van a kompenzációs csomagokba épített balesetbiztosítási fedezetnek. A hazai tulajdonú 
vállalatoknak is alkalmazkodniuk kellett ehhez a trendhez, ha nem akartak lemaradni a piaci 
versenyben, így a Magyarországon jelen lévő biztosító társaságoknak lehetőségük nyílt arra, hogy 

a legszélesebb körű fedezetekből összeállítható csoportos személybiztosítási csomaggal 
lépjenek a vállalati biztosítások piacára. 
 

 Egy felmérés szerint – melyet az általános vállalati juttatásokról készítettek 2004-ben, 
majd 2009-ben Internetes fórumokon megismételtek –, az étkezési utalvány mellett a 
cégek másik legkedveltebb juttatási eszköze a vállalati csoportos élet- és 
balesetbiztosítás.  

 
A legfrissebb, nem reprezentatív felmérések szerint Magyarországon a cégek kétharmada nyújtott 
kockázati életbiztosítást a dolgozóinak, amelyek közül legjellemzőbb a baleseti halálra 
vonatkozó szolgáltatás volt. A multinacionális vállalatoknál és a hazai nagyvállalatoknál szinte 
mindenhol megtalálható ez a típusú juttatás, s a kisebb cégek közül is egyre többen ismerik fel, 

hogy szükség van a dolgozók biztonságát és a munkaerő-megtartást egyaránt szolgáló, kedvező 

adózással megköthető juttatási formára.  
 
Mindazonáltal a növekedési lehetőség jóval magasabb lehet, mint az egyéb céges biztosításoknál: 
az utóbbi években a vállalati csoportos biztosítások növekedési üteme jóval meghaladta a 
vagyonjellegű biztosításokét. 
 
  



Aegon Csoportos Biztosítások – Belső használatra készült OKTATÁSI JEGYZET 4 

1. A Csoportos Élet- és Balesetbiztosítás jelentősége 

 

1.1. Miért jó a munkáltatónak? 

 A vállalatvezető a csoportos biztosítás segítségével olyan céges ösztönzési programot 
hozhat létre, mellyel az értékes munkaerőt hosszabb távon is nagyobb eséllyel tarthatja 

magánál. 
 A dolgozó elkötelezettségét növelheti azáltal, hogy mint munkáltató, gondoskodik a 

munkavállalója biztonságáról, pontosabban a bekövetkezett kárának enyhítéséről egy 
esetleges baleseti sérülés bekövetkezésekor. Bizalmat kelthet a dolgozókban annak tudata, 
hogy a cégük a fizetésen felül egyéb módon is kifejezi az irántuk érzett megbecsülését, 
s ezáltal növelheti a munkáltatóval szembeni hűségüket. 

 Egyre több vállalat kínál efféle juttatást, s emiatt egyre ismertebb a munkaerőpiacon, 

hogy a szakértői szintű munkavállalók a fizetési igény mellett juttatási csomagokban is 
gondolkodnak az álláskeresés során. A versenyképesség megőrzése érdekében érdemes 
minden, versenybe szálló vállalkozásnak ebbe a juttatásba fektetni. 

 A csoportos biztosítási kockázati élet-, baleset-, betegség- és egészségbiztosítás 
adómentes juttatásnak minősül, s a ráfordítandó költség csupán a fizetendő díj.  
 

Változás 2013-ban: A törvényi szabályozás szerint adóköteles biztosítási körbe 
tartozhat a kórházi ápolásra szóló napi térítés és a keresőképtelenség (táppénz) 
esetére szóló napi térítés. Abban az esetben, ha az ezekre a biztosításokra kifizetett 
biztosítási összegek együttesen és naponta meghaladják a 15 000 forintot, akkor a 
15 000 forinton felüli rész a biztosítottaknál adó- és járulékköteles jövedelmet 
keletkeztet. Ha az említett kiegészítők nem érik el a 15 000 forintos limitet, a 
biztosítottnak nem keletkezik adó- és járulékköteles jövedelme. 

 
 A csoportos biztosítási csomag a legtöbb esetben kedvezőbb áron érhető el, mint a 

hasonló tartalmú egyéni élet- vagy balesetbiztosítási fedezet, összeállítását illetően pedig – 
a kiegészítők széles köre miatt – kiemelkedő rugalmassággal bír a versenyző 
termékekkel szemben. Jól alkalmazkodik a cég munkavállalóinak létszám-mozgásához, 
adminisztrációs igénye pedig időkímélő és takarékos. 

 Lehetőség van a különböző beosztású dolgozók szerződésen belüli differenciálására. 

Ilyenkor pl. a menedzserek magasabb szintű biztosítást kaphatnak, mint az alacsonyabb 
beosztású munkavállalók; vagy gondolhat a vállalat akár a veszélyesebb munkakörben 
dolgozókra is egy-egy extra szolgáltatás hozzáadásával. 

 Egy baleset kapcsán megállapított céges felelősség esetén a csoportos biztosításra 
kifizetett összeg, a szerződésben megjelölt kedvezményezettől függően, beszámítható a 
felelősségbiztosítás által térítendő összegbe (ha a munkáltató a kedvezményezett, úgy 

beszámíthatja a kártérítési összegbe a biztosítási összeget). Ha a vállalat ilyen esetben egy 
csoportos biztosítás által gondoskodik a dolgozó kárának enyhítéséről, könnyebben 
megelőzhető lehet egy munkaügyi per lehetősége. 

 Egyes munkakörökben belső szabályozás írja elő az élet- és balesetbiztosítási védelem 

meglétét. Ilyen esetekben a csoportos biztosítás módozatával az egyéni terméknél 
kedvezőbb díjon, a cég által leírható költségen alakítható ki a megfelelő biztosítási 
védelem. Ide tartozik többek között a tűzoltókra és a rendvédelmi szervekre kötött 

biztosítás, és ilyen még bizonyos szolgáltatók felhasználóira alkalmazott, biztosítás általi 
védelem is. 
 

A 2013-as évtől bevezetett, úgynevezett „gender-direktíva” szerint az egyéni 
biztosítások díjazásában tilos megkülönböztetni a biztosítottakat a nemük szerint. Ez 
az utasítás a csoportos biztosítások esetében nem érvényes: itt nagyobb 
kockázatközösségekre, változatos munkakörökre és valós kockázatokra számoljuk a 

díjat, ebből kifolyólag húsz fiatal hölgyre vagy húsz idősebb úrra kalkulálva 
hatalmas, több százezer forintos díjkülönbségek is adódhatnak. 
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1.2. Miért jó a munkavállalónak? 

 Egy körültekintően kialakított biztosítási csomag a munkáltatónak a dolgozóról 
való gondoskodását és megbecsülését fejezi ki. 

 A megfelelően kidolgozott csomag által, a dolgozó kötelezettségeinek jelentős növelése 
nélkül hozható létre egy értékes, széleskörű biztosítási fedezet. Nincs hosszú távú, 

kötelező tartam: amíg a munkavállaló a vállalatnál dolgozik, automatikusan vonatkozhat rá 
a biztosítási védelem.  

 A cég által kötött dolgozói biztosítás jelentősen kedvezőbb díjjal számol, mintha a 
magánszemély egyénileg kötne önmaga védelmére szerződést; ráadásul a díja nem a 
dolgozó nettó jövedelmét terheli meg. 

 A csoportos biztosítás kedvező béren felüli juttatási formát jelent azáltal, hogy – 
megfelelő gondosság mellett, utalva az előző (1.1) bekezdésben részletezett, napi 

térítésekre vonatkozó kifizetési szabályokra – a kockázati élet-, baleset- és 
betegségbiztosításoknál sem a díj, sem a szolgáltatás kifizetése után nem keletkezik 
adófizetési kötelezettség. 

 A biztosítás, jellegéből adódóan, lábadozás vagy a munkából való kiesés idejére 
kompenzációt nyújt a dolgozónak, a családfenntartó elvesztése esetén pedig 
gondoskodást, támogatást nyújt a hozzátartozóknak. 

 A felmérések szerint a személyi biztonság terén a magyar háztartások igencsak 

alulbiztosítottak, pedig a biztosítási védelemre minden családnak szüksége lenne. A 
csoportos biztosítással olyan extra juttatást kínál a vállalat, mely nagyon hasznos, és 
valódi igény van rá, azonban sok esetben a dolgozók nem költenek rá, mert drágának 
találják az egyéni biztosításokat. Ezáltal nemcsak extra juttatást ad a cég, de fejleszti a 
biztosítási kultúrát is. 

 Napjainkban újra bővülésnek indult a banki jelzáloghittel-felvétel, amely mellé a bankok 

sokszor megkövetelik a hitelfedezeti életbiztosítás megkötését. A céges biztosítás sok 
esetben tökéletesen alkalmas erre a feladatra, így ismét költségektől és adminisztrációtól 
kímélhetik meg a dolgozókat a róluk gondoskodó munkáltatóik. 
 

Emlékeztető: A 2012 évi törvényi szabályozás értelmében a betegségbiztosítások is 

adó- és járulékmentesemen adható juttatásnak minősülnek, így a csoportos 
biztosítások minden modulja egységes elbírálás alá tartozik, tehát sem a 

munkáltatót, sem a munkavállalót nem terheli adó- és járulékfizetési kötelezettség. 

 

1.3. Kiből lehet „vállalati” ügyfeled? 

 Mint tanácsadónak, különleges lehetőséged van arra, hogy az ügyfeleddel való találkozás 
során felkutasd az őt legjobban foglalkoztató problémákat, és felkeltsd az igényét a 
munkavállalókról való gondoskodás iránt.  

 Ha egy klasszikus értelemben vett „ügynök” tevékenységét összehasonlítjuk egy 
„tanácsadó” tevékenységével, jelentős különbséget találunk az elvégzendő feladataik terén. 
Egy ügynök azért találkozik ügyfelével, hogy az általa forgalmazott terméket lehetőség 
szerint eladja neki, vagyis igyekezzen minél ügyesebben rábeszélni őt a termék 

megvásárlására.  

 Egy biztosító tanácsadójának a feladata ezzel ellentétben a biztosítási ügyekben való 
szakszerű tanácsadás, és a folyamatok lebonyolításában való szakszerű részvétel. Ahhoz, 
hogy egy ügyfélnek a szakember tanácsod adhasson, meg kell, hogy ismerje az ügyfelét, 
ehhez pedig egy bizalmi kapcsolatot szükséges kialakítania vele. Következő lépésként, a 
bizalomra építve fel kell térképeznie az ügyfele jelenlegi helyzetét, problémáit és kérdéseit, 

jelenlegi eszközeit és a céljainak megfelelő lehetséges megoldásokat, majd meg kell tenni 
felé a számára összeállított megoldása vonatkozó javaslatot. A szerződés megkötése után 
pedig kiemelt feladata az ügyfél ügyeinek a követése, támogatása, a folyamatos 
tanácsadás, s az esetenkénti felülvizsgálatot követő változtatások és újabb javaslatok 
megtétele. 

 Amennyiben ezeket a szempontokat figyelemben tartod, bárki ügyfeleddé válhat, akivel 
találkozol a mindennapi tárgyalásaid során. Bármely személyről megtudhatod, hogy 

esetleg egy cégnél vezető beosztásban dolgozik, vagy éppen saját vállalkozása van, vagy 
olyan pozícióban érdekelt, ahol segítséged lehet a munkavállalókra kötött biztosítások 
egyeztetésében. Értékesíthetsz neki vagyonbiztosítás, csoportos biztosítást, és ha a 

beszélgetés alapján végül egy egyéni életbiztosításra lesz leginkább szüksége, akkor 
tudhatod, hogy a lehető legjobb kiszolgálást nyújtottad a számára. 
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2. A Csoportos Élet- és Balesetbiztosítás célcsoportja 

 

Egy vállalkozás akkor válhat igazán sikeressé, ha a dolgozóiról az anyagi megbecsülésen túl is a 
legkörültekintőbben gondoskodik. A törődésnek és gondoskodásnak egyik leghatékonyabb 
és legnépszerűbb formája a csoportos élet-, baleset-, betegség és egészségbiztosítás. A 
biztosítás értékesítése folyamán célszerű előre megvizsgálni és felmérni a lehetőségeidet 
(igényfelmérés, igényfelkeltés), a leendő érdekeltekkel való gördülékeny kapcsolatfelvétel 
érdekében. 

2.1. Kis- és középvállalkozások (a KKV-szektor) 

 Könnyebb elérhetőség, egy vagy két döntéshozó. 
 Közeli, személyes érdekeltség, könnyebb döntési helyzetek. 
 Szűkebbre szabott pénzügyek, erősebb motiváltság a béren kívüli juttatásokra. 

 A vállalkozás kisebb mérete miatt könnyebben összeállítható a biztosítási fedezet. 

 A kisebb létszám és egyszerűbb csomag miatt könnyebben vállalható a biztosítási díj. 
 Több kisebb ügyféllel több üzlet lehetősége, gyorsabb eredmény, gyorsabb ütemű 

növekedés! 

2.2. Nagyvállalati szektor 

 Nehezebb egyeztetni, többnyire nincs önálló döntéshozó. 
 Távolabbi, személytelenebb érdekeltség, nehézkesebb döntési helyezetek. 
 Bonyolult pénzügyek, kisebb a személyes motiváltság. 
 A vállalkozás nagy mérete miatt esetenként összetettebb biztosítási elképzelés. 
 A nagyobb létszám miatt magasabb összesített díjat kell vállalni. 
 Kevesebb, de nagyobb üzletek lehetősége, akár hónapokig elhúzódó tárgyalási 

folyamatokkal. 
 

A tapasztalataink azt mutatják, hogy a csoportos biztosítást leggyakrabban megkötő 
vállalkozások a kis- és középvállalatok közül kerülnek ki, a szerződéseink 80 százaléka ebből 
a célcsoportból került megkötésre. Ez persze összefüggést mutat a méret szerinti eloszlással. 
 
A hatékony értékesítés érdekében érdemes mindenkinek felmérni, hogy mennyi időt és energiát 

szeretne szánni egy-egy üzlet lebonyolítására. A sok, kisebb volumenű Ügyféllel való 
tárgyalás gyors eredményeket hoz, és az így megkötött biztosítások hamarabb lehetőséget 
teremtenek a keresztértékesítés útján való növekedésre. 
 
A nagyobb ügyfelekkel való tárgyalássorozat egy-egy jelentősebb biztosítás 
megkötéséhez juttathatja az értékesítőt, akár hosszú időre is elegendő egyéni ügyféllel látva 
el őt a keresztértékesítéshez. Az átgondolt stratégiai tervezés során érdemes mindkét 

célcsoportot figyelembe venned, hiszen a folyamatos értékesítés hozza meg a gyakorlatot a 
jelentősebb ügyfelekkel való tárgyaláshoz.  
 

Fontos: A nagyvállalatok esetében a csoportos biztosításról való tárgyalás 
esetenként hónapokig vagy akár hosszabb ideig is elhúzódhat. Érdemes ez alatt az 
idő alatt, hétről-hétre, hónapról-hónapra több kisebb szerződésen is dolgozni, a 

gyakorlat megszerzése és az anyagi biztonság érdekében, és emellett eleve 
hosszabb időt szánni a nagyvállalati szerződések tárgyalási folyamatára. 
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3. Az Aegon Csoportos Biztosítás felépítése 

 

Az Aegon Csoportos Biztosítások egy közel harminc különböző biztosítási modulból álló élet- 
és balesetbiztosítási termékmódozat. A csomagot alkotó biztosítások három nagy csoportba 
sorolhatók: kockázati életbiztosítás, balesetbiztosítások (ezek 24 órás vagy munkahelyi 
védelemre terjeszthetők ki), illetve az úgynevezett „betegségbiztosítások”, amelyek bármely 
okból eredő, egyfajta „all-risk” fedezetet nyújtanak a biztosítottak részére. A biztosítási 
szerződéssel kapcsolatban fontos feltérképeznünk, hogy kik is lehetnek a szerződés szereplői, és 

mi a szerepük a biztosítás megkötésekor, valamint az azt követő események kapcsán. 
 

4. A biztosítás szereplői 

4.1. A Biztosító 

A biztosítási tevékenység értelmében a Biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy a törvényi 

előírások szerint megszervezi az azonos vagy hasonló kockázatoknak kitett személyek közösségét, 
felméri a biztosítható kockázatokat, megállapítja a kockázatvállalás ellenértékét, végül a létrejött 
jogviszony alapján, a díj ellenében a kockázatot átvállalja és teljesíti a szolgáltatási 
kötelezettséget. 
 

 Az Aegon Csoportos Biztosítások esetén a szolgáltatást az Aegon Magyarország 
Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1.) Alternatív és Csoportos 

Üzletfejlesztési igazgatósága teljesíti. 

4.2. A Szerződő 

A csoportos biztosítási szerződésben Szerződő lehet bármely, Magyarországon élő illetve működő 
természetes vagy jogi személy (munkáltató, gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, 

sportegyesület, klub, önkormányzat, iskola, családi gazdaság, egyéb), amely az 
érdekkörébe tartozó természetes személyek számára a Biztosítónak csoportos biztosítási ajánlatot 
tesz, szerződést köt, és a díjfizetést, valamint a szerződői kötelezettségeket (lásd: Általános 
feltételek) teljesíti. A Szerződő kötelezettsége a biztosítottak tájékoztatása a szerződés 
jellemzőiről, feltételeiről, és ezek módosulásairól is. A csoportos biztosítási szerződést a Szerződő 
nevében az azt képviselő természetese személy köti meg. 

4.3. A Biztosítottak 

A csoportos biztosítási szerződésben Biztosított lehet például az, a vállalatnál dolgozó 
munkavállaló, vezető tisztségviselő, személyesen közreműködő tag, aki hozzájárul ahhoz, 
hogy a Szerződő rá biztosítást kössön, valamint megfelel a Biztosító kockázatvállalási 
feltételeinek: 

 
 A biztosító kockázatvállalási feltételei előírják, hogy a Biztosított életkora 14 és 65 év 

között van,  
 illetve semmilyen jogon nem részesül társadalombiztosítási nyugdíjban, valamint 

nem rokkant, és munkaképesség-csökkenésének megállapítása nincs folyamatban. 
 A biztosítottak életkora 14-65 éves korig terjedhet, de bizonyos esetekben ettől a 

Biztosító eltérhet. 

 
Biztosítottak lehetnek továbbá a vállalkozás szerződéses alvállalkozói, az egyéni vállalkozó 
alkalmazottai, az iskolák tanulói, a sportegyesületek vagy szakszervezetek tagjai. A 
biztosítás létre jöhet fürdők és egyéb intézmények látogatóira, vagy akár egy tréningszervező 
vállalkozás által a tréningekre delegált résztvevők baleseti védelmére is, valamint gyakori igény 
a tömegközlekedési szolgáltatást használó utasok biztosítása is. A biztosítottakra vonatkozó 

fedezet kiterjeszthető a házastársakra is. 
 

Fontos: A csoportos biztosítási szerződés minimális biztosítotti létszáma 5 fő, a 
minimálisan befizetendő éves díj pedig 80 000 forint. Fontos kitétel ezen felül 

az, hogy a Szerződésbe a Biztosított egyéni szerződőként nem léphet be. 
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4.4. A Kedvezményezettek és a költségként való leírás 

összefüggése 

A csoportos élet- és balesetbiztosításban a kedvezményezett személye a következő módon 

határozható meg: 
 A Biztosított életében járó valamennyi biztosítási szolgáltatás kedvezményezettje 

maga a Biztosított. Ezekre az esetekre más kedvezményezett nem jelölhető. 
 A Biztosított halála esetén járó szolgáltatási összeg vagy összegek a Biztosított 

örökösét, örököseit illetik meg.  
o Figyelem: az örökös nem minden esetben egyezik meg a törvényes örökössel! 

 Amennyiben a Biztosított a halála esetére kedvezményezettet szeretne jelölni, azt az 
úgynevezett Biztosítotti Nyilatkozaton teheti meg. Az életbiztosítási szolgáltatást ennek 
megfelelően a megjelölt személynek fizeti ki a Biztosító. 

 
Fontos: A Biztosított és a Kedvezményezett megjelölésekor szem előtt kell tartani, 

hogy a Szerződő – jellemzően abban az esetben, ha a munkáltatóról van szó – a 
biztosítás díját szeretné-e költségként leírni. Ahhoz, hogy a díj költségként leírható 

legyen, a következő kitételeket kell figyelembe venni: 
 

 Szerződő: a Munkáltató vállalkozás 
 Biztosított: a Szerződő munkavállalója (alkalmazottja) vagy személyesen közreműködő 

tagja 
 Kedvezményezett: A Biztosított (és a Szerződő) által megjelölt harmadik személy 

 

Bizonyos esetekben nem feltétlen szempont a biztosítási díjak költségként való leírása. Ez 
többnyire olyankor igaz, amikor egy vállalkozás kimondottan az alvállalkozóit szeretné biztosítani, 
vagy amikor a biztosítás díja önkéntes alapon, vagy tagdíjba, belépőjegybe építve kerül beszedésre 
(strand, múzeum, menetjegy; tréningcég esetén, a tréningen résztvevő biztosítottak). 
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5. Biztosítási szolgáltatások 

 

Az Aegon Csoportos Biztosítási termékcsomag mintegy harminc különféle biztosítási elemből 
állítható össze, melyek fedezetet nyújthatnak a mindennapi élet során előforduló leggyakoribb 
kockázatokra. A biztosítási szerződésben mindenképpen szerepelnie kell kockázati 
életbiztosításnak vagy baleseti ill. munkahelyi baleseti halálra szóló biztosításnak, amely 
a csomag alapbiztosítása. Ezek nélkül a biztosítás nem értékesíthető, és a kétféle alap nélküli 
értékesítés jutalékkal nem honorálható. A kiegészítő biztosítási elemek tetszés szerint 

kombinálhatók, lehetőséget teremtve arra, hogy a vállalat és a dolgozók számára leginkább 
megfelelő, igényhez szabott biztosítási csomag kerüljön összeállításra. A csoportos biztosítások a 
következő négy csoportba sorolhatók: 
 

 Kockázati életbiztosítás: biztosítási szolgáltatást nyújt a Biztosított halála esetén, illetve 
egyedi megállapodás esetén kiterjeszthető a Biztosított házastársának halálára is. 

 Balesetbiztosítások: a nap 24 órájában, a világ bármely országában bekövetkezett 

balesetekből eredő biztosítási eseményekre nyújtanak fedezetet, a szerződésben 
rögzített feltételek szerint. A speciális feltételek a konkrét biztosítási eseményeket 
határozzák meg, és a biztosító vizsgálja, hogy az adott biztosítási esemény balesetből 
kifolyólag következett-e be.  

o Figyelem: egy baleset bekövetkezte önmagában nem jelent biztosítási eseményt, a 
baleset mindössze a biztosítási esemény oka lehet! 

 Munkahelyi balesetbiztosítások: balesetbiztosítás kötése esetén a Biztosító a 

kockázatviselést az előzőnél szűkebb módon, kizárólag munkahelyi balesetekre is 
megkötheti. Munkahelyi balesetbiztosítás megkötésére akkor van lehetőség, ha a 
biztosítottak egy állandó, kötött munkahelyen dolgoznak, amit munkaidőben nem hagynak 
el – függetlenül a munkaidő tartamától (6 órás, 8 órás, 24/24, 24/48, stb). 

o Figyelem: munkahelyi baleset olyan baleset, amely a Biztosítottat a foglalkozása 
körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben, illetve munkába vagy 
onnan lakására (szállására) menet közben ér – de nem baleset a munkahelyi 

ártalom! Az utazó munkavállaló vezetési szünete tartalma szerint munkaközi 
szünetnek minősül és eltérő rendelkezés vagy megállapodás hiányában nem része 
a munkaidőnek. 

 Betegség- vagy egészségbiztosítások: a nap 24 órájában, a világ bármely országában 
elszenvedett balesetek vagy betegségek, illetve egyéb speciális események 
kapcsán, a szerződésben rögzített térítéseket nyújtják. A betegségbiztosítások úgynevezett 

„all risk”, vagyis teljes körű fedezetet nyújtanak, a speciális feltételeik pedig a konkrét 
kizárásokat határozzák meg. A betegségbiztosítások esetében a Biztosító 3 hónapos 
várakozási időt köt ki, kifejezetten az adott biztosítottra vonatkozó szerződéskötéstől 
számítva, de egyes esetekben a várakozási időtől, egyeztetés alapján, a Biztosító 
eltekinthet. A várakozási idő a Gyermekszülésre vonatkozó biztosítás esetében speciálisan 
van meghatározva. 

o Figyelem: a betegségbiztosítás nem azonos az egészségbiztosítással, ami egy 

szolgáltatásfinanszírozó biztosítási forma! 
 Szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások: az egészségbiztosítás a biztosítások 

olyan, viszonylag új keletű formája, melyben a hagyományos, biztosítási összeget kifizető 
szolgáltatás mellett megjelenik a szolgáltatásfinanszírozás is, melynek keretében a 
biztosítóval szerződött szolgáltató intézményekben, állami vagy önkormányzati 
intézetekben, a biztosító átvállalja a biztosított ténylegesen felmerülő, meghatározott 
költségeit. Az egészségbiztosítás kárrendezése a bejelentett szolgáltatási igények 

kielégítését. A szolgáltatásokat részben maga a Szolgáltatásszervező, részben a szerződött 
Egészségügyi Szolgáltatók nyújtják. 

o Figyelem: az egészségbiztosítás kötelező eleme a Kockázati életbiztosítás, s 
minden esetben, minden biztosítottnak kötelező a Biztosítotti nyilatkozat kitöltése. 
Az egészségbiztosításba új biztosítottak csak a soron következő hónapfordulón 
csatlakozhatnak, minden esetben előzetes, részletes adatközlés alapján. 

 

  



Aegon Csoportos Biztosítások – Belső használatra készült OKTATÁSI JEGYZET 10 

5.1. Kockázati életbiztosítás 

 A Biztosított halála esetén a Biztosító a szerződésben foglalt és a halál időpontjában 
aktuális biztosítási összeget fizeti ki a kedvezményezett, kedvezményezettek részére. Ezzel 
a modullal kapcsolatban várakozási idő nincs, tehát már a szerződés aláírása után 
bekövetkezett halálesetekre is térít a biztosító, amennyiben minden szükséges 

dokumentum beérkezett az üzletág címére.  
 

Fontos: A kockázati életbiztosítás bármely okból bekövetkező halál esetén teljesíthet 
kifizetést, azonban nem nyújt szolgáltatást a Biztosított két éven belüli 
öngyilkossága esetén, illetve az adott szerződésben meghatározott egyéb 
mentesülések és kizárások fennállásakor. 

 

5.2. Balesetbiztosítási modulok 

 Baleseti halál esetére szóló biztosítás: A Biztosított balesetből eredő halála esetén a 
Biztosító a halál időpontjában érvényes biztosítási összeget fizeti ki a kedvezményezettnek. 

Amennyiben a biztosítási szerződés Kockázati életbiztosítást és Baleseti halál esetére szóló 
biztosítást is tartalmaz, úgy mindkét szolgáltatás alapján járó térítési összeg kifizetésre 
kerülhet. 

 Közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló biztosítás: A Biztosított közlekedési 
balesetből eredő halála esetén a Biztosító a halál időpontjában érvényes biztosítási 
összeget fizeti ki a kedvezményezettnek. Amennyiben a biztosítási szerződés Kockázati 
életbiztosítást, Baleseti halál és Közlekedési baleseti halál esetére szóló biztosítást is 

tartalmaz, úgy mindhárom szolgáltatás alapján járó térítési összeg kifizetésre kerülhet. 
 Baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás esetére 

szóló biztosítás (1-100%): A Biztosítottat ért, maradandó rokkantságot okozó baleset 
esetén a baleset időpontjában érvényes biztosítási összegnek a rokkantság fokával 
megegyező százalékát fizeti ki a Biztosító.  

o Példa: Amennyiben a biztosítási összeg 1 millió forint, a rokkantság megállapított 

mértéke pedig 50%, úgy a kifizetendő összeg 500 ezer forintnak felel meg. 
 Közlekedési baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges 

egészségkárosodás esetére szóló biztosítás (1-100%): A Biztosítottat ért, 
maradandó rokkantságot okozó közlekedési baleset esetén a baleset időpontjában 
érvényes biztosítási összegnek a rokkantság fokával megegyező százalékát fizeti ki a 
Biztosító. Amennyiben a biztosítási szerződés Maradandó teljes, illetve részleges baleseti 
rokkantság esetére szóló biztosítást és Közlekedési balesetből eredő maradandó teljes, 

illetve részleges baleseti rokkantság esetére szóló biztosítást is tartalmaz, úgy mindkét 
szolgáltatás alapján járó térítési összeg kifizetésre kerülhet.  

o Példa: Amennyiben a biztosítási összeg 2 millió forint baleseti rokkantságra és 
ugyanekkora közlekedési baleseti rokkantságra szól, valamint a megrokkanás 
mértéke 50%, és mindez autóbaleset miatt következett be, akkor a kifizetésre 
kerülő összeg 1 millió + 1 millió = 2 millió Ft. 

 Baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás esetére 

szóló progresszív szolgáltatást nyújtó biztosítás: A Biztosítottat ért, maradandó 

rokkantságot okozó baleset esetén a baleset időpontjában érvényes biztosítási összegnek a 
rokkantság fokával progresszíven növekvő százalékát fizeti ki a Biztosító.  

o Példa: Amennyiben a biztosítási összeg 2 millió forint és a megrokkanás mértéke 
100%, akkor a kifizetésre kerülő összeg a 2 millió forint 225 százaléka, azaz 4,5M 
Ft. 

 Közlekedési baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges 
egészségkárosodás esetére szóló progresszív szolgáltatást nyújtó biztosítás: A 
Biztosítottat ért, maradandó rokkantságot okozó közlekedési baleset esetén a baleset 
időpontjában érvényes biztosítási összegnek a rokkantság fokával progresszíven növekvő 
százalékát fizeti ki a Biztosító. Amennyiben a biztosítási szerződés Maradandó teljes, illetve 
részleges baleseti rokkantság esetére szóló biztosítást és Közlekedési balesetből eredő 
maradandó teljes, illetve részleges baleseti rokkantság esetére szóló biztosítást is 

tartalmaz, úgy mindkét szolgáltatás alapján járó térítési összeg kifizetésre kerül.  
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 Baleseti eredetű kórházi ápolás esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás: A 

Biztosított kórházi ápolását előidéző baleset esetén a Biztosító a baleset időpontjában 
érvényes biztosítási összeget fizeti ki, a kórházban töltött napok számának megfelelően. A 
Szerződő dönti el, hogy a kórházi ápolás hányadik napjától térítsen a biztosító. A 
szolgáltatás a világ minden kórházában történő ellátás után térít, de ebben az esetben be 
kell nyújtani az orvosi dokumentáció hiteles másolatát is.  

o Példa: Ha a biztosítási szolgáltatás 1 000 Ft/nap a kórházi ápolás negyedik napjától 
kezdődően, és a Biztosított 10 napos folyamatos kórházi ápolásban részesül, úgy a 

Biztosító a kórházi ápolás minden napjára, visszamenőleg is kifizeti az 1 000 
forintot. A biztosítási szolgáltatás ebben az esetben tehát 10 000 Ft. Ha az adott 
Biztosított csak három napot tölte kórházban, akkor a biztosító nem szolgáltat. 

 Baleseti eredetű kórházi ápolás esetére szóló, egyösszegű térítést nyújtó 
biztosítás: A Biztosított balesetből eredő, meghatározott tartamot elérő folyamatos 
kórházi ápolása esetén, a Biztosító a baleset időpontjában érvényes biztosítási összeget 

fizeti ki. Hasonlóan a napi térítéshez, a Szerződő választja meg, hogy hány nap kórházi 
ápolás után térítsen a biztosítás. 

 Balesetből eredő műtétekre szóló biztosítás: Amennyiben a Biztosított balesetből 
eredően kórházba kerül, és annak következtében műtéten esik át, úgy a Biztosító kifizeti a 
szerződésben meghatározott biztosítás összeget. A műtéteknek, súlyosságuktól függően, 
négy kategóriája van: kis, közepes, nagy és kiemelt műtétek. A térítés összege a 
Biztosítotton végrehajtott műtéti eljárás kategóriájához tartozó biztosítási összeg. 

o Példa: Ha a négy műtéti kategória biztosítási összege 25 000, 50 000, 100 000 és 
200 000 forint, úgy közepes műtét esetén 50 000 Ft kerül kifizetésre. 

 Balesetből eredő keresőképtelenség esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás: 
A Biztosított keresőképtelenségét előidéző baleset esetén a Biztosító a baleset időpontjában 
érvényes biztosítási összeget fizeti ki a táppénzes tartózkodás minden napjára. A Szerződő 
dönti el, hogy a táppénzes állomány hányadik napjától térítsen a biztosító, azonban fontos, 
hogy a keresőképtelenség esetére szóló biztosítás nem terjed ki a betegszabadság 

időszakára, vagyis évente a keresőképtelenségi állomány első 15 napjára. 
o Példa: Ha a biztosítási szolgáltatás a keresőképtelenség negyedik napjától 

kezdődően 1 000 Ft/nap, és a Biztosított tíznapos folyamatos táppénzen van, úgy a 

Biztosító a keresőképtelenség minden napjára, visszamenőleg is kifizeti az 1 000 
forintot. A biztosítási szolgáltatás ebben az esetben tehát 10 000 Ft. Ha az adott 
Biztosított csak három napot tölt táppénzen, akkor a biztosító nem szolgáltat. 

 Baleseti eredetű keresőképtelenség esetére szóló, egyösszegű térítést nyújtó 
biztosítás: A Biztosított balesetből eredő, meghatározott tartamot elérő folyamatos 
keresőképtelensége esetén a Biztosító a baleset időpontjában érvényes biztosítási összeget 
fizeti ki. Hasonlóan a napi térítéshez, a Szerződő választja meg, hogy hány nap táppénzes 
állomány után illesse meg a szolgáltatás a Biztosítottat. A balesetből eredő 
keresőképtelenség esetére szóló biztosítás nem terjed ki a betegszabadság időszakára, 
vagyis évente a keresőképtelenségi állomány első 15 napjára. 

o Speciális eset: ebben a kiegészítő biztosításban a Biztosító – előzetes egyeztetés 
után – fedezetet vállalhat „balesetből eredő, 28 napot meghaladó gyógytartamra” 
szóló orvosi igazolás alapján is. 

 Baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés esetére szóló biztosítás: A Biztosított 

csonttörését, csontrepedését előidéző baleset esetén a Biztosító a baleset időpontjában 
érvényes biztosítási összeget fizeti ki. 

 Balesetből eredő csonttörés, csontrepedés esetére szóló, progresszív térítést 

nyújtó biztosítás: A Biztosított csonttörést, csontrepedést előidéző balesete esetén a 
Biztosító a baleset időpontjában érvényes, a csonttörés súlyosságával arányos biztosítási 
összeget fizeti ki – nem baleset a csontritkulás miatt, külső behatás nélkül történő 
csonttörés. 

o Példa: Ha a biztosítási összeg 50 000 Ft és a Biztosított súlyos kulcscsonttörést 
szenved, ebben az esetben a biztosítási összeg 70 százaléka, 35 000 forint kerül 

kifizetésre. 
 Baleseti eredetű égési sérülésre szóló biztosítás: A Biztosított égési sérülését előidéző 

baleset esetén a Biztosító a baleset időpontjában érvényes biztosítási összegnek az égés 
súlyosságával arányos részét fizeti ki.  

o Példa: Ha a biztosítási összeg 50 000 Ft, és a Biztosított a testfelület 10 százalékán 
harmadfokú égési sérülést szenved, ebben az esetben a biztosítási összeg 50 

százaléka, 25 000 forint kerül kifizetésre. 
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 Kiegészítő balesetbiztosítás költségtérítésekre: Balesetbiztosítási modulok mellé 

köthető kiegészítő biztosítás. Amennyiben a Biztosítottnak olyan, balesetből eredő 
biztosítási eseménye következik be, amelyre a szerződés értelmében a Biztosító szolgáltat, 
a Biztosító megtéríti a Speciális feltételekben meghatározott, számlával igazolt költségeket, 
a baleset időpontjában meghatározott és a Mellékletben foglalt biztosítási összeg erejéig. 

 Csoportos biztosítási „gyermek” kiegészítő modul: Kockázati életbiztosításhoz, 
baleseti és közlekedési baleseti, valamint munkahelyi baleseti halál esetére szóló 
biztosításhoz köthető kiegészítő. A biztosítási szolgáltatás összege a Biztosított élő, vér 

szerinti, vagy hivatalos eljárás keretén belül örökbefogadott, 18. életévét be nem töltött 
gyermekeinek száma, szorozva az adott Biztosítottra vonatkozó aktuális biztosítási 
összeggel. 

 

5.3. Betegség-, vagy egészségbiztosítási modulok 

 TB teljes rokkantság esetére szóló biztosítás: A rokkantságot a Biztosító a 

társadalombiztosítás által hozott TB teljes rokkantsági nyugdíjat megállapító határozat 
alapján fogadja el. Biztosítási esemény a Biztosított munkaképességének olyan mértékű 
megváltozása, amelynek következtében az illetékes magyar szakigazgatási szerv a 
biztosítás tartama alatt a Biztosított egészségi állapotát jogerősen 1-30% között állapítja 

meg. A biztosítási esemény bekövetkeztekor a Biztosító a határozat kiadásának 
időpontjában érvényes biztosítási összeget fizeti ki a Biztosított részére. A Biztosító erre a 
szolgáltatásra vonatkozóan 3 hónapos várakozási időt köt ki, a szerződéskötéstől 
számítva. 

 TB teljes vagy részleges rokkantság esetére szóló biztosítás: A rokkantságot a 
Biztosító az illetékes magyar társadalombiztosítási szerv jogerőre emelkedett, TB teljes 

vagy részleges rokkantsági nyugdíjat megállapító határozata alapján fogadja el. Biztosítási 
esemény a Biztosított munkaképességének olyan mértékű megváltozása, amelynek 
következtében az illetékes magyar szakigazgatási szerv a Biztosított egészségi állapotát 
jogerősen 1-50% közötti mértékben állapítja meg és C2, D vagy E kategóriába sorolja. A 
biztosítási esemény bekövetkeztekor a Biztosító a határozat kiadásának időpontjában 

érvényes biztosítási összeget fizeti ki a Biztosított részére. A Biztosító erre a szolgáltatásra 
vonatkozóan 3 hónapos várakozási időt köt ki, a szerződéskötéstől számítva. 

 Kórházi ápolás esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás: A Biztosított folyamatos 
kórházi ápolása esetén a Biztosító a kórházi ápolás kezdetekor érvényes biztosítási 
összeget fizeti ki, a kórházban töltött napok száma szerint. A Szerződő választja meg, hogy 
a kórházi ápolás hányadik napjától illeti meg a szolgáltatás a Biztosítottat. A Biztosító erre 
a szolgáltatásra vonatkozóan 3 hónapos várakozási időt köt ki, a szerződéskötéstől 
számítva. 

 Műtétekre szóló biztosítás: Amennyiben a Biztosított baleseti sérülés, vagy betegség 

következtében kórházi ellátásban részesül és orvos által elvégzendő műtéti eljárás alá 
utalják, és annak következtében műtétet el is végzik rajta, úgy a Biztosító kifizeti a 
szerződésben meghatározott biztosítás összeget. A műtéteknek, súlyosságuktól függően, 
négy kategóriája van: kis, közepes, nagy és kiemelt műtétek. A térítés összege a 
Biztosítotton végrehajtott műtéti eljárás kategóriájához tartozó biztosítási összeg. A 
Biztosító erre a szolgáltatásra vonatkozóan 3 hónapos várakozási időt köt ki, a 

szerződéskötéstől számítva. 
 Keresőképtelenség esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás: A Biztosított 

folyamatos keresőképtelensége esetén a Biztosító a biztosítási esemény időpontjában 
érvényes biztosítási összeget fizeti ki a táppénzes tartózkodás minden napjára. A Szerződő 
dönti el, hogy a táppénzes állomány hányadik napjától térítsen a biztosító, azonban fontos, 
hogy a keresőképtelenség esetére szóló biztosítás nem terjed ki a betegszabadság 
időszakára, vagyis évente a keresőképtelenségi állomány első 15 napjára. A Biztosító erre 

a szolgáltatásra vonatkozóan 3 hónapos várakozási időt köt ki, a szerződéskötéstől 
számítva. 

 Kritikus betegségekre szóló betegségbiztosítás: A kritikus betegségekre szóló 
biztosítás az alábbi megbetegedések esetén nyújt szolgáltatást: 

o rosszindulatú daganatok és szövetileg jóindulatú agydaganat, 
o szívizominfarktus, 
o agyi érkatasztrófa, 

o szívkoszorúér-műtét, 

o szervátültetés, krónikus vese-elégtelenség. 
A Biztosító erre a szolgáltatásra vonatkozóan 3 hónapos várakozási időt köt ki, a 
szerződéskötéstől számítva. 
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 Gyermekszülés esetére szóló, egyösszegű térítést nyújtó biztosítás: Biztosítási 

esemény a Biztosított gyermekének születése, mely során a 22-edik terhességi hetet 
követően természetes úton vagy császármetszéssel újszülött jön a világra. Meghatározott 
várakozási idő nincs, de feltétel, hogy a fogantatás is a szerződés hatálya alatt 
történjen. A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító az adott Biztosítottra 
vonatkozó, a szülés bekövetkezésekor érvényes biztosítási összeget fizeti ki a 
kedvezményezettnek. Több gyermek egyidejű születése esetén a Biztosító a biztosítási 
összeget minden újszülött esetében kifizeti. A Biztosító térítési kötelezettsége akkor is 

fennáll, ha a férj a Biztosított. 
 

Fontos: A három hónapos várakozási időtől speciális esetben eltérhet a Biztosító, 
erre minden esetben az Alternatív és Csoportos Üzletfejlesztési Igazgatóság adhat 
engedélyt, előzetes egyeztetés után! 

 

5.4. Szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítási modulok 

 „Aegon Doktor” orvosi asszisztencia szolgáltatás: 
o A szolgáltatás az alábbi célokból vehető igénybe: 
o felvilágosítás a közegészségügyi intézmények (kórházak, rendelőintézetek, házi- és 

gyermekorvosi rendelők) elérhetőségéről, rendelési idejéről, 
o felvilágosítás az ismert gyógyszertárak elérhetőségéről és nyitvatartási idejéről, 
o telefonos orvosi tanácsadás gyógyszerek összetételével, alkalmazhatóságával, 

mellékhatásaival és helyettesíthetőségével kapcsolatban, 
o felvilágosítás és szolgáltatásszervezés az adott szerződő által megkötött 

egészségbiztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatban. 

 Második orvosi véleményre szóló betegségbiztosítás 
Második orvosi véleményre az alábbi események, illetve körülmények együttes fennállása 
biztosít jogosultságot: 

o 18 év feletti életkor; 
o rendelkezésre álló első orvosi vélemény, 

o az Egészségügyi Szolgáltató által meghatározott, a második orvosi vélemény 
elkészítéséhez szükséges orvosi dokumentumok átadása, 

o az Egészségügyi Szolgáltató által meghatározott egyéb dokumentumok (különösen 
kérelem, kérdőív vagy jogi nyilatkozat) kitöltése és aláírása. 

Második orvosi vélemény az alábbi betegségek esetén kérhető: 
o az életet fenyegető rákos (rosszindulatú daganatos) megbetegedés, 
o szívbetegség, szív- és érsebészeti beavatkozást igénylő betegség, 
o szervátültetés, 
o neurológiai és idegsebészeti betegség, 

o veleszületett betegség vagy rendellenesség, 
o az idegrendszer degeneratív betegségei és szklerózis multiplex, 
o veseelégtelenség következtében kialakult betegség, állapot, 
o az életet fenyegető betegség, állapot vagy nagy bonyolultságú beavatkozás 

szükségessége. 
A biztosítási esemény bekövetkezése esetén az Egészségügyi Szolgáltató a Biztosított által 

a részére rendelkezésre bocsátott orvosi dokumentumok birtokában 15 munkanapon 
belül beszerzi a második orvosi véleményt, amelyet magyar nyelven az egyeztetett módon 
átad a Biztosítottnak. 

 Betegszállításra szóló betegségbiztosítás: 
Betegszállítási szolgáltatásra az alábbi események, illetve körülmények együttes fennállása 
biztosít jogosultságot: 

o 18 év feletti életkor; 

o kórházi ellátást követően történő haza- (akár rokonhoz, ismerőshöz), illetve 
rehabilitációs intézménybe történő szállítás; 

o alsó végtagon vagy mindkét felső végtagon végzett műtéti beavatkozás; testüreg 
(hasüreg, mellkas) megnyitásával járó műtéti beavatkozás; a fejen, nyakon végzett 
olyan műtéti beavatkozások, melyek következtében akár átmenetileg elégtelen 
érzékszervi, idegrendszeri működés áll fenn; 

o nem kúraszerű, ismétlődő ellátás történt. 

A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Szolgáltatásszervező megszervezi a 

Biztosított egészségügyi intézményből történő elszállítását. A szolgáltatást a Biztosító 
kizárólag magyarországi, aktív fekvőbeteg-ellátást nyújtó kórházak 50 km-es sugarú 
körzetében biztosítja, kizárólag Magyarország területén. 
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 Házi vizitre szóló betegségbiztosítás: 

A házi vizit szolgáltatás a szokásos háziorvosi ügyeleti ellátást biztosítja. Házi vizit 
keretében történő ellátás olyan esetben kérhető, amikor 

o az ellátandó személy 18 év feletti; 
o váratlanul lépett fel az egészségi állapot romlása; 
o a bejelentés és a feltett kérdésekre adott válaszok alapján feltételezhető, hogy a 

biztosított otthonában, és szakorvos bevonása nélkül megoldható a jelzett 
probléma (így például nem terhességgel, szüléssel összefüggésben lépett fel a 

panasz); 
o nem szükséges azonnali, késlekedés nélküli orvosi beavatkozás (így például a 

bejelentés alapján nem igényel sürgősségi ellátást, azonnal mentőszállítást a 
beteg). 

A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosítóval szerződésben álló Egészségügyi 
Szolgáltató orvosa a bejelentés során egyeztetett időn belül, az egyeztetett címen felkeresi 

a Biztosítottat és ügyeleti jellegű ellátást biztosít a számára.  
A Biztosító a szolgáltatást Budapesten és annak 20 km-es sugarú körzetén belül heti 7 

napban, napi 24 órában, megyeszékhelyeken és azok 10 km-es sugarú körzetén belül 
pedig kizárólag munkanapokon 8-20 óra között biztosítja, kizárólag Magyarország 
területén. 
A biztosítási esemény bejelentése nem jelent azonnali rendelkezésre állást. Egy adott 
biztosított egy biztosítási időszakon belül legfeljebb 2 alkalommal veheti igénybe a 

szolgáltatást. 

 

6. Az élet-, baleset-, betegség-, egészségbiztosítások adózása 

 
Az általános törvényi szabályozás szerint, a Biztosító által haláleseti, baleseti és betegségbiztosítási 
eseményre kifizetésre kerülő biztosítási összeg mentes a személyi jövedelemadó-fizetési, a 
társadalombiztosítási járulék-fizetési és más adófizetési kötelezettségek alól. De…! 

 

 A foglalkoztatott javára kötött biztosítás díja a társasági adóalapot nem növeli, tehát 
annak díj elismert költségnek minősül. (Társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény 3. 
számú mellékletének B/8. pontja). 

6.1. Élet-, baleset-, betegség- és egészségbiztosítás 

 A foglalkoztató által a magánszemély javára kötött kockázati élet-, baleset- és 
betegségbiztosítás, valamint az egészségbiztosítás díja a személyi jövedelemadó törvény 
szerint adómentes juttatásnak minősül (SZJA. 1. számú melléklet, 6.3. pont). Ennek 
értelmében, ha a foglalkoztató kockázati élet-, baleset- és betegségbiztosítást köt a 
foglalkoztatottja javára, annak díját nem kell a foglalkoztatott jövedelméhez számítania. Az 
élet-, baleset- és betegségbiztosítási modulok díjtételei, mivel nem tartoznak a 

foglalkoztatott adóköteles jövedelméhez, a társadalombiztosítási törvény hatályos 
rendelkezése alapján nem képeznek társadalombiztosítási járulék alapot sem, ezért nem 
kell TB-járulékot és szakképzési hozzájárulást fizetni utánuk. 

 Az Aegon Csoportos Élet- és Balesetbiztosítás esetében az egészségbiztosítási 
kiegészítők a betegségbiztosítások közé kerültek besorolásra, így rájuk a fenti szabályok 
vonatkozik. 

 A törvényi szabályozás szerint adóköteles biztosítási körbe tartozhat a kórházi 

ápolásra szóló napi térítés, a keresőképtelenség esetére szóló napi térítés, valamint a 
kórházi ápolás esetére szóló, bizonyos számú eltelt naphoz kötött egyösszegű térítés és a 
keresőképtelenség esetére szóló, bizonyos számú eltelt naphoz kötött egyösszegű térítések 
biztosítási összege. Ha az ezekre a biztosításokra kifizetett biztosítási összegek 
együttesen és naponta meghaladják a 15 000 forintot, akkor a 15 000 forinton 
felüli rész a biztosítottaknál adó- és járulékköteles jövedelmet keletkeztet. Ha az 
említett kiegészítők nem érik el a 15 000 forintos limitet, a biztosítottnak nem 

keletkezik adó- és járulékköteles jövedelme. 
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6.2. Cafetéria 

 
Hazánkban a béren kívüli cafetéria-juttatások szabályozása évről-évre változik, azonban 
mindenképpen bíztató jelként értékelhető, hogy az élet- baleset- és betegségbiztosítási csomagok 
továbbra is a vállalati juttatások költséghatékony elemei közé tartoznak. Érdemes tudni, hogy bár 

a nyilvános fórumokon fellelhető tájékoztatók csupán az életbiztosítást említik az adómentes 
juttatások körében, a munkavállalóra kötött élet-, baleset- és betegségbiztosítások 
egyaránt az adómentesen adható juttatások körébe tartoznak. Az Aegon Csoportos Élet- és 
Balesetbiztosítás praktikus eleme lehet a cafetéria-csomagnak, ha a munkáltató a munkavállalók 
biztonságáról és biztonságérzetéről szeretne megfelelően gondoskodni.  Érdemes itt ismét 
figyelembe venni azt a gyakorlatot, hogy a magánszemély többnyire szívesebben vállalja a béren 
kívüli juttatásként vállalható biztosítás megkötését, mintha azt a saját adózott, nettó jövedelméből 

kellene kifizetnie. 
 

 Amennyiben a munkavállaló kiválasztotta a rendelkezésre álló lehetőségek közül a 

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítást, a teendője annyiból áll, hogy megjelöli azt a 
vállalatnál használt cafetéria-nyilatkozaton. Munkáltatója ennek megfelelően, a cégnél 
elfogadott cafetéria-rendszer alapján levonja a biztosítási csomag díját a dolgozó cafetéria-
keretéből. A biztosítási fedezet egy évig érvényes, majd a következő évi cafetéria-

nyilatkoztatás alkalmával meghosszabbítható. Ennek feltétele az, hogy munkáltató és az 
Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. között létrejött, csoportos biztosítási 
szolgáltatásokra vonatkozó szerződés továbbra is fennáll. A Biztosító a befizetett díj alapján 
az adott évben akkor is vállalja a dolgozó biztosítási védelmét, ha az egyéves tartam alatt 
megszűnik a munkaviszonya. 

 A Csoportos Élet- és Balesetbiztosítás díja a jelenlegi jogszabályok – és az említett keretek 

– szerint adó- és járulékmentes juttatás, így a cafetéria-keretet a választott csomag 
díján felül további költségek nem terhelik. A biztosítási szolgáltatások minden esetben adó- 
és járulékmentesek. 

 

A cafetéria-csomagban kötött szerződések esetén biztosított az a személy, aki a Szerződővel a 

Biztosítási szerződés kezdetével, a szerződés keretei között, alkalmazotti jogviszonyban 
áll, vagy ilyen személy közeli hozzátartozója, és egyben számára a Szerződő munkavállalója a 
Szerződő által üzemeltetett cafetéria rendszerben a szerződésben foglalt 

szolgáltatásokat választja. Egy biztosítási év alatt a biztosítottak létszáma nem módosítható. 
 

 Elszámolásra ebben az esetben nem kerül sor. A munkavállaló vagy közeli hozzátartozója 
javára befizetett biztosítási díj ellenében a biztosított egy teljes évre biztosítási 
fedezetet élvez a választott cafetéria csomag szolgáltatásainak megfelelően. A biztosítási 
fedezet akkor is a nyilatkozott időszak végével szűnik meg, ha a biztosított a Szerződő 
munkavállalója volt és munkaviszonya a nyilatkozott időszak alatt megszűnt 

6.3. Sulis biztosítási csomagok 

 
A sulis biztosítási csomagok esetén az óvodákban, iskolákban és felsőoktatási 

intézményekben foglalkoztatott gyermekekre és fiatalokra köthető meg a biztosítás. A 

szolgáltatási csomagok azokat, a leggyakrabban előforduló baleseti kockázatokat tartalmazzák, 
melyeket Ügyfeleink igényei alapján a leginkább szükséges biztosítási védelemmel lefedni. A 
csomagok éves díja igazodik ehhez igényhez, így az 1000-2000-3000-4000-5000 forintos 
csomagokból egy intézményen belül akár több eltérő fedezet is választható, melyek a nap 24 
órájában előforduló balesetek esetén, akár otthon, az iskolában, a játszótéren, vagy a kiránduláson 
bekövetkező biztosítási eseményekre is fedezetet nyújtanak.  

 
 A balesetbiztosítási csomagok függetlenek más, hasonló biztosítási csomagoktól, 

köztük az államilag finanszírozott biztosítástól is, így annak hatékony és hasznos kiegészítői 
lehetnek. 

 Elszámolásra ebben az esetben sem kerül sor, a befizetett biztosítási díj ellenében a 
biztosított egy teljes évre biztosítási fedezetet élvez a választott csomag 
szolgáltatásainak megfelelően. A biztosítási fedezet a kockázatvállalás kezdetétől számított 

egy év elteltével szűnik meg, ezért egy biztosítási év alatt a biztosítottak létszáma nem 

módosítható. 
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7. A biztosítási szerződés tartama, díjfizetése, a biztosítottak 

meghatározása 

 
A biztosítási szerződés megkötésére a biztosítási jog értelmében a Szerződő tesz ajánlatot a 
Biztosítónak. Az ajánlatot a Biztosító a kockázat elbírálása után elfogadhatja vagy elutasíthatja. Az 
elutasítás jelentheti azt is, hogy a Biztosító bizonyos változtatásokat javasol, majd az ajánlat 

megváltoztatása után újból elbírálja a szerződés megkötésének a lehetőségét. A szerződés az 
ajánlattétel után a Szerződő által meghatározott csoportok (tevékenységek, munkakörök) és 
szolgáltatások szerint jön létre. A szerződés tartalmazza a biztosítotti csoportok 
meghatározását, a biztosítottakra vonatkozó biztosítási szolgáltatásokat, valamint az ezekhez 
kapcsolódó biztosítási összegeket. Szerepel benne a biztosítás kockázatviselésének a kezdete, a 
biztosítási időszak meghatározása és a biztosítás tartama, valamint a biztosítás díja, díjfizetési 
üteme, és a gyakoriság szerinti díjrészletei. Itt kap helyet a biztosítottakra vonatkozó esetleges 

kockázat-elbírálás módja is. 

7.1. A biztosítási szerződés tartama, díjfizetése, értékkövetése, 
felmondása 

 
A Csoportos Élet és Balesetbiztosítás folyamatos díjfizetésű. A biztosítási szerződés tartamát, 
díjfizetését és értékkövetését lehetőség van a Szerződés megkötésekor rugalmasan meghatározni, 
a következő keretek között: 
 

 A csoportos biztosítási szerződés határozott vagy határozatlan tartamra jön létre. 
 A biztosítási időszak egy év, ennek megfelelően a legrövidebb tartam is jellemzően egy 

év. 
 Amennyiben a nemcsak szerződés kockázati életbiztosítást tartalmaz, a tartam határozott 

(egy év), és évente meghosszabbítható. 
 Ha a szerződés csak balesetbiztosításokat és betegségbiztosításokat tartalmaz, a tartam 

határozatlan, így a kockázatviselés évfordulónként automatikusan folytatódik. 

 A csoportos biztosítási szerződés évfordulóra mondható fel, a forduló előtt 30 nappal 
beérkező, írásbeli nyilatkozattal. 

 A díjfizetés éves/féléves/negyedéves ütemben történhet, illetve egyedi esetben, 
egyeztetés után lehetőség van havi díjfizetési ütemet kérni. 

 A biztosítási szerződés megújítása során a Biztosító nem alkalmaz automatikus 
értékkövetést, a Szerződőnek azonban lehetősége van a biztosítási évfordulón a 

biztosítási szolgáltatásokat és a biztosítási összegeket megváltoztatni. Ha ilyen igény nem 
érkezik a Biztosítóhoz, akkor a biztosítási díj esetleg az életkorokban bekövetkezett 
változások miatt módosulhat. 

 Amennyiben a biztosítás érvényes díját a Szerződő az aktuális gyakoriság szerinti díj 
esedékességének hónapjában nem egyenlíti ki, úgy a Biztosító a kockázatot az első 
elmaradt díj esedékességét követő 30 napig bezárólag viseli. A szerződés az esedékességet 
követő 30. nap leteltével, díj-nemfizetés miatt, maradékjogok nélkül megszűnik. 
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7.2. A biztosítottak körének meghatározása, felosztása 

 
Az Aegon Csoportos Biztosítás megkötése során a szerződésben szereplő Biztosítottak 
meghatározása többféle szempont alapján történhet, leggyakrabban az alábbiak szerint: 
 

 Minden Biztosított számára érvényes, egységes biztosítási fedezet. 
 Tevékenységi körök alapján besorolt csoportonként megadott, eltérő fedezetek. 
 Veszélyességi körök alapján besorolt csoportokra bontott fedezet. 
 Vezetők és beosztott dolgozók csoportjára bontott fedezet. 
 Jövedelemszint alapján besorolt csoportokra bontott fedezet. 
 Jövedelem alapján meghatározva, egyénenként megadott fedezet (az egyéni 

jövedelmek ismeretében). 

 
Lehetőség van továbbá speciális igényekre szóló biztosítás megkötésére is, úgymint: 

 
 Belépőjegybe épített biztosítás, strandok, fürdők, múzeumok esetén. 
 Éves tagdíjba épített biztosítás, szakszervezetek, sportegyesületek esetén. 
 Tréningcégek tréningjein résztvevő személyekre szóló biztosítás. 
 Rendezvény-helyszínt rendelkezésre bocsátó szolgáltató által a bérlőre kötött biztosítás. 

 Személyszállító, buszos vállalkozások által kötött, utasokra szóló biztosítás. 
 

8. Díjkalkuláció, díjajánlat, díjak 
 
A csoportos biztosítási fedezetre vonatkozó díjkalkulációt a leendő Ügyfél kéri a Biztosító 

üzletágától 1.) közvetlenül, vagy 2.) egy értékesítő munkatárs közreműködésével. A 
közvetlenül kötött szerződés díja jutalék nélkül kerül megállapításra, míg a közvetítő által kötött 
szerződés díja tartalmazza a biztosítás-közvetítő jutalékát is. A közvetítők egyes típusainak 

jutaléka között előfordulhatnak különbségek, a Biztosítóval kötött egyedi megállapodások szerint. 
 
A biztosítás díját a Biztosító a Szerződő tényleges igényei szerint számítja ki, az értékesítő által 
elvégzett igényfelmérés alapján, a Szerződő pedig valamennyi Biztosítottra vonatkozóan 

egyösszegben, a díjfizetési ütemek szerint fizeti azt be. A Csoportos Biztosítási szerződés díja a 
következő adatok függvényében számítható ki: 
 

 a biztosítottak létszáma, neme és életkora, 
 a biztosítottak tevékenysége, munkaköre, veszélyeztetettsége, 
 a biztosítottak egészségi állapota, 
 a biztosítottak egyéb vagy szabadidős tevékenysége. 

 
Amennyiben az igényfelmérés során ezeknek az adatoknak az összeállítása nehézségekbe ütközik 
vagy nem oldható meg maradéktalanul, úgy a következő, alapvető adatok alapján lehet 
díjszámítást készíteni: 

 
 a biztosítottak létszáma, 

 a férfiak és nők aránya és átlagéletkora (Pl.: 23 férfi, átlagéletkor: 40 év, 16 nő, 
átlagéletkor: 36 év), 

 a biztosítottak fő tevékenysége. 
 

Fontos tudnivaló, hogy minél pontosabb az igényfelmérés és az adatközlés, annál 
kedvezőbb lehet a kiszámított és megajánlott díj mértéke egy versenytárgyalás 
esetén. 
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8.1. Biztosítási összegek 

 
A biztosítási szerződésben szereplő biztosítási összegek nagyságát és típusát a Szerződő 
választja meg. A biztosítási összeg lehet egy előre megállapított mértékű konkrét szám, vagy 
lehet fizetésarányos, vagyis a munkavállalók éves bruttó keresetének egy megválasztott szorzó 

szerinti többszöröse. A biztosítási összegek meghatározhatók egységesen, vagy csoportonkénti 
bontásban, ilyenkor a különböző csoportok számára megjelölt biztosítási modulok és a biztosítási 
összegek eltérhetnek egymástól (Lásd: 6.2 bekezdés). 
 
Az egyes csoportok esetében alkalmazható megosztásra az alábbiakban egy példát mutatunk be. 
Természetesen a bemutatott példától eltérő számtalan féle megosztásra is van lehetőég. 
 

Biztosítási szolgáltatások Vezetők Dolgozók 

Kockázati életbiztosítás  3 000 000 Ft  1 000 000 Ft  

Baleseti halál esetére szóló biztosítás 5 000 000 Ft  2 000 000 Ft  

Baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges 
egészségkárosodás esetére szóló biztosítás (1-

100%) 

5 000 000 Ft  2 000 000 Ft  

TB I-II fokú rokkantság esetére szóló biztosítás 1 000 000 Ft  - 

Baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés esetére 
szóló biztosítás 

50 000 Ft  30 000 Ft  

Balesetből eredő keresőképtelenség esetére szóló, 

napi térítést nyújtó, jövedelemkiegészítő 
biztosítás, a 2. naptól, naponta 

- 1 500 Ft/nap  

Keresőképtelenség esetére szóló, napi térítést 
nyújtó, jövedelemkiegészítő biztosítás, a 2. 
naptól, naponta 

3 000 Ft/nap - 

Baleseti eredetű kórházi ápolás esetére szóló napi 
térítést nyújtó biztosítás, az 1. naptól, naponta 

- 3 000 Ft/nap  

Kórházi ápolás esetére szóló napi térítést nyújtó 
biztosítás, az 1. naptól, naponta 

3 000 Ft/nap - 

Baleseti műtéti térítés 
Kisműtét 

Közepes műtét 
Nagyműtét 

Kiemelt műtét  

 
100 000 Ft 

200 000 Ft 
400 000 Ft 
800 000 Ft  

 
50 000 Ft 

100 000 Ft 
200 000 Ft 
400 000 Ft  

8.2. Kockázat-elbírálás 

 
A kockázat-elbírálás módját és vállalási határait minden esetben az Alternatív és Csoportos 

Üzletfejlesztési Igazgatóság határozza meg, majd azt a biztosítási szerződésben írásban is rögzíti. 
A kockázat-elbírálás függ a szerződésben szereplő biztosítottak számától, tevékenységi 
körétől, a választott biztosítási szolgáltatásoktól és a biztosítási összegek mértékétől. A 

kockázat-elbírálásról a díjkalkuláció kiadásával egyidőben az üzletággal egyeztetni kell. 
 

A kockázat-elbírálás módja az Egészségi nyilatkozat és/vagy a Biztosítotti nyilatkozat kitöltése, 

valamint ritkább esetben orvosi vizsgálat. Az orvosi vizsgálat költségeit a Biztosító viseli. A 

kockázat-elbírálástól záradék formájában el is lehet tekinteni. 
   

Fontos: Semmilyen tevékenységi kört nem sorol a Biztosító a Csoportos 
Biztosításokból kizárt kockázatok alá, így az üzletág minden esetben egyedileg dönt 
a vállalás lehetőségéről, mértékéről és módjáról. 
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8.3. A szerződés előkészítése, ajánlattétel 

 
A jogi szabályozás szerint a biztosítás megkötésére minden esetben az Ügyfél, vagyis a majdani 
Szerződő tesz ajánlatot a Biztosítónak. A mindennapi gyakorlat során ezt megelőzően a 
majdani Szerződő „kér árajánlatot” a Biztosítótól, az általa igényelt biztosítási összeállítás 

vállalására, és annak a Biztosító által szabott feltételeire, díjára. 
 
A biztosítás-értékesítés területén az Ügyfelünknek akkor van egy biztosítási megoldás 
megszerzésére konkrét igénye, ha azt már meg tudta önmagának fogalmazni. A biztosításközvetítő 
feladata többek között az is, hogy felmérje, vagy még gyakrabban felkeltse az Ügyfél igényét a 
biztosítás megkötésére, az alábbi teendőket sorba véve: 
 

 Az Ügyfél kockázatainak felmérése, elemzése, valamint a kockázat lefedettségének 
vizsgálata. 

 A kockázatok kapcsán felmerülő problémák megoldására való módozatok kidolgozása. 
 A személyre szabott módozatok bemutatása, a felkeltett igényre való hivatkozással. 
 Egyeztetés az esetleges módosításokról vagy az elfogadásról. 
 Az ajánlatkészítéshez szükséges adatok feljegyzése, az előzetes adategyeztető 

nyomtatvány segítségével. 

 
A díjkalkulációt az Alternatív és Csoportos Üzletfejlesztési Igazgatóság munkatársától, a 
kapcsolatként megadott e-mailen és telefonszámon kell kérni. Ennek lépései a következők: 
 

 Egyeztetés az Alternatív és Csoportos Üzletfejlesztési Igazgatóság munkatársával a 
díjkalkuláció elkészítéséről (e-mail, telefon). 

 Az igényfelmérés alapján elkészített biztosítási díjkalkuláció bemutatása az Ügyfél 
képviselőjének. 

 Szükség esetén további egyeztetések, módosítások, új díjkalkuláció készítése. 
 

A szerződéskötéshez, amennyiben az Ügyfél elfogadja a számára elkészített díjkalkulációt, a 
következő „cégszerű” adatokat kell az Alternatív és Csoportos Üzletfejlesztési Igazgatóság részére 
elküldeni: 

 
 a Szerződő pontos neve, 
 a képviselőjének adatai (cégszerű aláíráshoz) 
 a Szerződő székhelyének címe, 
 a Szerződő adószáma, 
 a szerződő bankszámlaszáma, 
 a választott díjfizetési ütem (éves/féléves/negyedéves), 

 a kockázatviselés kezdete, 
 a szerződés kézbesítési címe (amennyiben a közvetítő alkusz, úgy többnyire a 

biztosításközvetítő címe, minden más esetben a szerződő fél postacíme). 
 

Fontos: amennyiben az Ügyfél nem tudja meghatározni a konkrét szolgáltatási 

igényeit, úgy meghatározhatunk egy keretösszeget, amit a biztosításra fordítana, pl:    

1 000 Ft/fő/hó, vagy 250 000 Ft/év/szerződés. 
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8.4. A biztosítási szerződés részei 

 
Az Aegon Csoportos Élet- és Balesetbiztosításokra kötött biztosítási szerződés a következő 
részekből tevődik össze: 
 

 Az Aegon Csoportos Biztosítási Szerződés Melléklete (ez maga az „ajánlat”) 
 A biztosítás Általános és Speciális Feltételei 
 A-06 Tájékoztató és nyilatkozat az adatkezelésről és a dokumentumok átvételéről 
 Adatlap azonosításhoz (ismertebb nevén „pénzmosási adatlap”) 
 Az egyszerűsített biztosítási igényfelmérő  
 Tájékoztató a biztosítás közvetítőjéről (vagy ügyfél-tájékoztató), a Biztosítási Törvény 

37.§ alapján. 

 
Az ajánlat aláírását – távolról történő értékesítés illetve alkuszi értékesítés esetén a biztosítóhoz 

való beérkezését – követő 15 napon belül kell beküldeni a Biztosítóhoz a következő 
nyomtatványokat: 
 

 Biztosítotti Adatközlő (a biztosítottak részletes névsora) 
 Biztosítotti nyilatkozatok (amennyiben valamely Biztosított kedvezményezettet jelöl) 

 Egészségi Nyilatkozat vagy orvosi vizsgálati jelentés (amennyiben ezt a Biztosító előírja)  
 
A biztosítási szerződés abban az esetben és akkor jön létre: 
 

 amikor az ajánlatra a Biztosító kötvényt állít ki, 
 kivétel ez alól, ha a kötvény az ajánlattételt követő 15 napon belül nem készül el, és 

elutasítás sem történik, ilyenkor a szerződés az ajánlattétel időpontjában jön létre.  
 
Amennyiben egy okiraton történik a szerződéskötés, úgy az akkor jön létre, amikor a szerződést a 
Szerződő és a Biztosító képviselője hitelesen aláírta, valamint az előírt dokumentumok és a 

biztosítási díj hiánytalanul beérkezett a Biztosítóhoz. A szerződés létrejöttét a Biztosító a 
Biztosítási kötvény elkészítésével hagyja jóvá. 
 

Fontos: A biztosítási szerződés Általános és Speciális Feltételeitől a Biztosító egyedi 
esetekben, egyeztetés után eltérhet. Az esetleges eltérések a szerződés 
záradékában kerülnek rögzítésre. 

 
 

9. A biztosítási szerződés kezelése, állományápolás 

 
Az Alternatív és Csoportos Üzletfejlesztési Igazgatóság az ajánlat beérkezése után elkészíti a 
szerződéssel kapcsolatos díjbekérő számlát, amit a szerződéssel együtt postai úton kézbesít a 

biztosításközvetítő alkusz vagy a Szerződő címére. A biztosítás díját a Szerződőnek átutalással kell 
befizetnie a Biztosító számlájára. Az üzletág a biztosítási szerződés létrejötte után készíti el a céges 

biztosítási kötvényt, amit szintén postai úton jut el a Szerződő címére.  
 

 Az Ügyfél tájékoztatásához használható, nyilvánosan kiadható dokumentumok és 
nyomtatványok mindegyike megtalálható elektronikus formátumban is a PKR / Termékek 
/ Csoportos Élet mappájában. 

 A színes ügyfél-tájékoztató prospektus az Alternatív és Csoportos Üzletfejlesztési 

Igazgatóságtól kérhető, Aegon Csoportos Biztosítások brosúra néven. 
 

Fontos: A meglévő csoportos biztosítási szerződésekkel kapcsolatos állományápolási 
teendők a biztosításközvetítő mindenkori feladatkörét képezik. Meglévő 
szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatásért, évfordulós elszámolásért, adatváltozás 
bejelentéséért, kárügyintézésért, ajánlatkérésért a közvetítő egyenesen az 
Alternatív és Csoportos Üzletfejlesztési Igazgatósághoz fordulhat (lásd: 14. fejezet). 
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10. Elszámolás és megújítás 

 

Az elszámolás során az előző biztosítási évben, a biztosítottak körében bekövetkezett 
változásokat vesszük figyelembe. Az egyéves biztosítási időszak elteltével a szerződő felek 
közösen áttekintik az egy év alatt bekövetkezett változásokat, a ki- és belépő biztosítottak 
létszámát, illetve az ebből adódó, kockázatviseléssel fedezett napok alapján számolt 
díjkülönbözetet. Ez az elszámolás lehetőséget ad az értékesítőnek arra is, hogy a csoportos 
biztosítási szerződésen kívül egyéb termékek iránt is felkeltse a Szerződő figyelmét. Új 

biztosítottak esetében plusz díj kerül felszámításra, a távozó biztosítottak estében az időarányos 
díjat visszatérítjük.  
 

Fontos: Kísérd figyelemmel a továbbiakban is a vállalat tevékenységét, és add jelét 
annak, hogy figyelsz rájuk. Gratulálj üzleti sikereikhez, a cégvezető kitüntetéséhez, 
ajánlj fel apróbb szívességeket. Egy vállalat esetén akár havonta rákérdezhetsz a 
kapcsolattartónál, hogy történt-e kilépés vagy belépés, van-e valamilyen bejelenteni 

való esemény, vagy történt- e például a vagyoni helyzetükben olyan változás, amit 
aktuális lenne átvezetni a vagyonbiztosítási szerződésbe. 

10.1. Elszámolás 

 

Elszámolás esetén az alábbi adatközlést kell a Szerződőtől elkérnie az értékesítőnek: 
 

 a lezárt biztosítási időszakban belépő biztosítottak neve, születési ideje, lakcíme, 
belépésük időpontja és a biztosítotti csoportja (amennyiben több csoportot tartalmaz a 
szerződés), 

 a lezárt biztosítási időszakban kilépő biztosítottak neve, születési ideje, lakcíme, 
kilépésük időpontja és a biztosítotti csoportja (amennyiben több csoportot tartalmaz a 

szerződés), 
 a következő biztosítási évre vonatkozó induló biztosítotti lista, névvel, születési idővel, 

lakcímmel és csoportba való besorolással. 
 
A beküldött adatok birtokában a Biztosító 30 napon belül elkészíti a díjelszámolást és a szerződés 
megújítását, majd az így kiszámolt díjkülönbözetet a Szerződővel számla alapján rendezi. 
Amennyiben a szerződésben díjtöbblet keletkezik, azt a Biztosító visszautalja a Szerződőnek, vagy 

a jóváírja a következő évre fizetendő biztosítási díjból. 
 

10.2. Nyereség-visszatérítés (bónusz) 

 
A Biztosító a szerződés évfordulóján – az előzetes megállapodástól függően – kárhányadtól 
függő nyereség-visszatérítésben részesítheti a Szerződőt, a befizetett biztosítási díj és az 
összes kárkifizetés hányadosa alapján. A nyereség-visszatérítésre jellemzően a nagyobb 
volumenű biztosítások esetében van lehetőség. 

 

 A nyereség-visszatérítés az egyéves biztosítási időszakokra vonatkozik, így a visszatérítés 
összegének megállapítására, illetve annak a Szerződő részére való átutalására a biztosítási 
időszakot követően kerül sor. 

 A nyereség-visszatérítés alapja: az elszámolás során megállapított végleges biztosítási 
díj, mely tartalmazza az időszak (egy év) alatt befizetett biztosítási díjakat, és az adott 
időszakra (egy év) vonatkozó díjkorrekció (belépők és kilépők szerinti díjelszámolás) 

összegét is. 
 A Biztosító a kárhányadot úgy állapítja meg, hogy a kifizetett kár és a függő kár összegét 

elosztja a díjvisszatérítés alapjával. A kifizetésig be nem jelentett károk esetében a 
Biztosító szolgáltatási kötelezettsége csak abban az esetben áll fenn, ha a Szerződő az őt 
meg nem illető nyereség-visszatérítést a Biztosítónak befizeti. 
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10.3. Jutalék 

 
A Biztosító a szerződés befolyt díja alapján állapítja meg a jutalékot, az egyes közvetítőkkel 

(Aegon-igazgatóságok; egyes vagy többes ügynökök, alkuszok) kötött jutalék-megállapodás 
szerint. A jutalék értéke a befolyt díj bizonyos százaléka. A Szerződő által fizetendő díj tartalmazza 
a balesetbiztosítási díjrészre kivetett balesetbiztosítási adót is (10%), az adó azonban nem 
képez jutalékalapot, ezt az összeget a Biztosító a megfelelő állami szervhez továbbítja. 
 
Azon biztosítási szerződések állománydíja, melyek az Aegon Magyarország Általános Biztosító 
Zrt. biztosításközvetítői által jöttek létre, a jutalékkal vannak szoros összefüggésben. Az ilyen 

szerződések az időszakonként befolyt díjak alapján számítanak be az értékesítési 
versenybe is, a jutalékszabályzat, az értékesítési verseny kiírása és az Igazgatóságokkal aláírt 
megállapodások szerint. 
 

11. Kárrendezés 

 
A kárrendezés előírásai az Általános és Speciális Feltételek tartalmazzák, valamint minden 
bejelentéshez ki kell tölteni a bejelentéshez kapcsolódó haláleseti, baleseti vagy 

betegségbiztosítási bejelentőlapot. A Biztosító a kárrendezéshez szükséges dokumentumok 
beérkezését követő 15 napon belül rendezi a kárt, és erről a Szerződőt is értesíti. 
 

Fontos: A Szerződőnek a biztosítási szolgáltatás igénybevételéhez az Általános 
Feltételek X/1. pontjában megadottakon kívül a Speciális Feltételekben előírt egyéb 
iratokat is el kell juttatnia a Biztosítóhoz. 

 

12. Megszűnés 

 
A csoportos biztosítási szerződés kockázatviselése a leggyakoribb esetekben automatikusan 
megszűnik: 
 

 a tartam végén, ha nem történik meg a szerződés megújítása, 
 díj-nemfizetés esetén, 

 a vállalat jogutód nélkül megszűnése esetén, 
 a Szerződő általi felmondás esetén, 
 nem életbiztosítás esetén a biztosító általi felmondás által, 
 közlési kötelezettségsértés esetén azonnali felmondással a biztosító részéről, 
 valamint közös megegyezéssel történő megszűntetés esetén. 

 

Az egyes biztosítottakra vonatkozó kockázatviselés az alábbi esetekben szűnik meg: 
 

 ha megszűnik az adott Biztosított munkaviszonya, illetve a biztosítás megalapozó 

egyéb jogviszonya a biztosítás Szerződőjével,  
 a Biztosított halála esetén, 
 ha a Biztosított eléri, betölti a 65 éves életkort, 
 ha a Biztosított rokkanttá válik, vagy öregségi nyugdíjba vonul, 

 ha megszűnik a szerződés. 
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13. Mentesülések, kizárások 

 

A csoportos biztosítási szerződés nem nyújt fedezetet azon eseményekre, amelyek 
bekövetkezése, illetve mértéke, súlyossága okozati összefüggésben van a következőkben 
felsoroltak bármelyikével: 
 

 államok közötti fegyveres összeütközés, polgárháború, vagy más harci cselekmény, 
 sugárfertőzés, 

 a biztosítottnak a két éven belül elkövetett öngyilkossága, öngyilkossági kísérlete, 
 a biztosított szándékos magatartása (kivéve Kockázati életbiztosításnál), 
 a biztosított szándékosan elkövetett súlyos bűncselekménye, 
 ha a Biztosított egy engedélyhez kötött tevékenységet megfelelő engedély nélkül 

végzett (kivéve Kockázati életbiztosításnál). 
 

A Szerződés szempontjából öngyilkosságnak, öncsonkításnak számít az is, ha a cselekedetet 

a biztosított tudatzavarban vagy kábítószeres befolyásoltság állapotában követte el. 
 
Amennyiben a biztosított a kedvezményezett szándékos magatartása következtében veszti 
életét, a Biztosító az örökös részére fizeti ki a szolgáltatást, és abból a kedvezményezett akkor sem 
részesülhet, ha egyébként örökös volna. 
 
Amennyiben a biztosított életében esedékes valamely szolgáltatásra nem a biztosított jogosult, és a 

biztosítási esemény a kedvezményezett szándékos magatartása következtében következik be, úgy 
a biztosítási szolgáltatásra a kedvezményezett helyett a biztosított a jogosult. 

 

14. Kapcsolat, elérhetőségek 

 

Központi adminisztráció: 
Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 

Alternatív és Csoportos Üzletfejlesztési Igazgatóság 
H-1091 Budapest, Üllői út 1. 541. iroda 
 
 
Ajánlatkiadás, szerződéskötés: 06-1/476-5618 
Kárszakértő, kárügyintézés: 06-1/476-5612 
Jutalékkal kapcsolatos kérdések: 06-1/476-5616 

 
Fax: 06-1/476-5611 
 
 

FONTOS! A dokumentumokat NEM Sopronba kell küldeni, és a 
kárügyintézés SEM Szombathelyen történik, hanem BUDAPESTEN,  a Kálvin 

téren! 

 
 
A Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatok és feltételek 
letölthetők az Üzletág honlapjáról: 
 
http://www.aegon.hu/vallalati-biztositas/csoportos-elet-es-balesetbiztositas.html 

 
Az értékesítők számára elérhető tájékoztatók és segédanyagok elkérhetők az 
Üzletágnál. 
 

http://www.aegon.hu/vallalati-biztositas/csoportos-elet-es-balesetbiztositas.html
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A. melléklet: Keresztértékesítési javaslatok 

 

Az Aegon Csoportos Biztosítás a folyamatos, időszakonkénti díjfizetése révén folyamatos, évente 
megújuló, állandó jutalékot jelenthet a tanácsadók számára; másrészt az üzletkötő által 
kezelt vállalati biztosítás hosszú távú, jól működő bizalmi kapcsolatot eredményezhet, nem utolsó 
sorban kiemelt mennyiségű, úgynevezett „meleg címanyaggal”. A vállalatoknál sok esetben 
több tíz vagy száz biztosított szerepel a szerződésben, így az ebből építkező keresztértékesítés 
igen kedvező az értékesítőnek, ha komoly ügyfélbázisra szeretne szert tenni egyéni biztosítások 

szerzése céljából. 
 
A csoportos biztosításokra az egyéni termékekkel szemben sokszor nyitottabbak az 
ügyfelek: 

 Sokszor elvárás a munkáltató felé a minél több és praktikusabb juttatás megléte, 
 ebből kifolyólag a biztosítási szolgáltatásnak jelentős munkaerő-megtartó hatása lehet. 

 A munkáltató részéről gyakran presztízs-kérdés, hogy másokhoz hasonlóan ő is 

gondoskodjon a munkatársai biztonságáról és béren felüli juttatásáról. 
 Bizonyos munkakörök megkövetelik a munkatársak biztosítási védelmét. 
 Bizonyos szakterületeken jogszabályi előírás a csoportos biztosítási csomag megléte. 
 A kiemelt csoportos fedezeteknek jelentős szerepe van a menedzserbiztosítások 

kedvező díjú összeállításában is. 
 Egy vállalat számára a csoportos biztosításokhoz lényegesen kisebb adminisztrációs 

teher járul, mint az egyéni biztosítások esetében. 

 
Óriási a lehetőség a KERESZTÉRTÉKESÍTÉSBEN: 

 Egy csoportos biztosításban legalább öt, de akár száz, ezer és több ezer biztosított is 
szerepelhet. 

 A biztosítottak egy meglévő, úgynevezett „meleg” címanyagot adnak az értékesítő 
számára. 

 A vállalat dolgozói magánszemélyek, akik könnyen megközelíthetőek az egyéni 

biztosítások értékesítése érdekében. 
 A megkeresések indoka lehet az, hogy a munkáltató csoportos biztosítást kötött rájuk, 

és megkérte a közvetítőt, hogy néhány percben tájékoztassa a biztosítottakat a 
biztosítási csomag feltételeiről, 

 illetve nagyon fontos indok lehet a kedvezményezett-jelölés, amit érdemes a személyes 
tájékoztatás mellett megtenni. 

 A vállalati vagyonbiztosításoknak járulékos kiegészítője a csoportos biztosítás, 
hiszen a vagyon védelme mindenkit foglalkoztat – de mit ér a vállalkozás vagyona a 
munkatársak nélkül, akik működtetik, értéket adnak neki. 

 A csoportos biztosításnak járulékos kiegészítője a vállalati vagyonbiztosítás, amit 
meg lehet kötni, illetve felül lehet vagy felül kell vizsgálni. 

 
Az ÜGYFÉLÁPOLÁS kiemelt jelentősége 

 A bizalmi kapcsolat hamar kialakulhat az ügyfelekkel, hiszen a legtöbb cégnél előfordul 
időszakonkénti munkaerő-mozgás, s így szükséges lehet a ki- és belépő munkatársak 

bejelentése. Ebben az esetben könnyen az ügyfél segítségére lehet a tanácsadó, amit 
kérdésére az ügyfelek is igényelni fognak. 

 A biztosítottak nagyobb száma miatt többször fordulnak elő kisebb-nagyobb balesetek, 
amikor a gyors és szakszerű ügyintézés folyamán szintén az ügyfél segítségére 
lehetünk. 

 Egy vállalkozás bármikor felhívható egy rövid telefon erejéig, hogy megkérdezzük, 
történt-e változás, ki- és belépés, vagy van-e valami adminisztrálni vagy bejelenteni való 
változás. Adózás előtt rákérdezhetünk, hogy igényelnek-e segédanyagot, tájékoztatást az 
aktuális tudnivalókról. 
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B. melléklet: Igényfelmérés 

 

 
A Csoportos Biztosítás értékesítése során fontos feladatunk az Ügyfél igényeinek felmérése. 
Ahhoz, hogy a céljainak megfelelő, hasznos és értékes biztosítási csomagot tudjunk a számára 
összeállítani, tudnunk kell, hogy milyen jellegű és milyen értékű kockázatokat kell lefednünk a 
javaslatunkkal. De vajon minden esetben az igényfelmérés az első lépés, amit meg kell tennünk? 
 

Az Ügyféllel történő tárgyalás során egyik elsődleges feladatunk az igényeinek a 
felmérése: 

 A vállalkozás, vállalat vagyona olyan érték, mely a tulajdonosok számára jelentős pénzügyi 
beruházást, befektetést, kiadást jelent, az ehhez társuló kockázattal együtt, így a 
vállalkozás vagyonának védelme a vállalkozónak elemi érdeke. 

 A vállalkozás tulajdonosának a vagyon féltése miatt jól látható és könnyen megismerhető 

igénye van arra, hogy a vállalat vagyonát vagyonbiztosítás által védetté tegye. 

 
Csoportos biztosításra vajon van-e igénye az Ügyfélnek, van-e olyan igénye, amit fel 
tudunk mérni? 

 Értékesítők tapasztalatai alapján tudjuk, hogy az Ügyfelünk a leggyakrabban nincs 
tisztában azzal, hogy mit adhat számára egy dolgozókra kötött balesetbiztosítás, 
és milyen hátrányoknak lehet kitéve a vállalata amiatt, hogy nem rendelkezik efféle 
megoldással. Többnyire nem ismerik a csoportos biztosítást, ezért a leggyakrabban azzal 

találkozunk, hogy nincs igény, amit felmérhetnénk, illetve, ha meghallják, hogy csoportos 
biztosítással keressük őket, könnyen elutasíthatják a beszélgetést, a tájékozottság hiánya 
miatt. 

 Tapasztalataink alapján elmondható, hogy egy igényt akkor tudunk igazából felmérni, 
ha maga az igény létezik. 

 Ha az Ügyfelünk nem rendelkezik a célnak megfelelő igénnyel, akkor a Csoportos 
Biztosításra vonatkozó ajánlatunkat egyszerűen elutasítja. Anélkül, hogy megbeszélhettük 

volna vele a haszonérveinket. 
 

FONTOS! A gyakorlatban nem alapozhatunk lappangó igényekre – az igény 
akkor jön létre, amikor vezetett kérdések által felkeltjük azt. Ebből 
következően az Ügyfelünk igényeit akkor tudjuk felmérni, ha megismerjük 
a körülményeit és félelmeit, valamint megismertetjük az ilyen esetekre 

hivatott megoldásokkal! 
 
 
IGÉNYFELMÉRÉS előtt tehát alapvető feladatunk az IGÉNY FELKELTÉSE, irányított 
kérdésekkel! Miután az úgynevezett kopogtató-termékekkel eljutottunk Ügyfelünk 
irodájába, a következő módon közelíthetünk hozzá úgy, hogy megismertessük a 
csoportos biztosítás lehetőségével is: 

 Történt-e az Önök vállalatánál baleset?  IGEN/NEM  Történhet-e baleset az Önök 

vállalatánál? 
 Milyen baleset történt, mi történt pontosan?  vagy  Milyen baleset történhet 

pontosan? 
 Mi volt a következménye, mi lehetne a következményre a balesetnek? 
 Hogyan oldották, hogyan oldanák meg a károk enyhítését, hogyan tették, tennék jóvá az 

esetet? 
 Előfordulhat, hogy újra bekövetkezik egy baleset Önöknél? 
 Milyen megoldásokkal rendelkeznek Önök egy ilyen baleset esetére? 
 Milyen megoldásokat ismernek Önök ilyen káresetek jóvátételére? 
 A bérek mellett milyen egyéb, lojalitást növelő juttatásaik vannak a dolgozók számára? 
 Ismerik-e a munkavállalókra köthető csoportos biztosítási védelem jellemzőit? 

 Végig tudjuk venni, hogy hogy milyen kockázatok merülhetnek fel, és milyen értékű 
jóvátételre kellene ilyen esetben számítani? 

 
Észrevehető, hogy a beszélgetésnél mindenképpen ajánlott olyan kérdéseket feltenni, ami 
alapján az Ügyfél fogalmazza meg a problémáit olyan módon, hogy átérzi azok jelentőségét, 

átérzi és végiggondolja az elszenvedett károk mértékét és az ezekből adódó problémákat. Ha így 
jársz el, ő maga fogja az igényét megfogalmazni, és Te, mint tanácsadó, az őáltala 

megfogalmazott kérésre tudsz egy korrekt javaslattal előállni. 
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C. melléklet: Előzetes adategyeztető nyomtatvány 

 

Előzetes adategyeztető nyomtatvány 
az Aegon Csoportos Biztosításokhoz 

 
Ajánlatkérő neve, címe:  .......................................................................................................  

  .......................................................................................................  

Tevékenységi köre*:  .......................................................................................................  

Férfiak száma (átlagéletkor)**: .......  fő ........... ( év), tevékenység:  ...................   

Nők száma (átlagéletkor)**: ...........  fő ........... ( év), tevékenység: ....................   

Igényelt biztosítási fedezetek, 24 órás vagy munkahelyi (MH) kockázatviseléssel: 

Biztosítási fedezetek*** Biztosítási összeg MH 

Kockázati életbiztosítás  ─── 

Balesetbiztosítások – adómentes kiegészítő biztosítási modulok 

Baleseti halál   

Közlekedési baleseti halál   

Baleseti rokkantság - lineáris   

  vagy Baleseti rokkantság - progresszív   

Közlekedési baleseti rokkantság – lineáris   

  vagy Közlekedési baleseti rokkantság – progresszív   

Baleseti kórházi napi térítés   

  vagy Baleseti kórházi egyösszegű térítés   

Baleseti eredetű műtéti térítés   

Baleseti keresőképtelenségi napi térítés   

  vagy Baleseti keresőképtelenségi egyösszegű térítés   

Baleseti csonttörés, csontrepedés - egyösszegű   

  vagy Baleseti csonttörés, csontrepedés – arányos   

Égési sérülés   

Baleseti költségtérítés   

Betegségbiztosítások – adómentes biztosítási modulok 

TB teljes rokkantság  ─── 

TB teljes vagy részleges rokkantság  ─── 

Bármely okú kórházi napi térítés  ─── 

Bármely okú eredetű műtéti térítés  ─── 

Bármely okú keresőképtelenségi napi térítés  ─── 

Kritikus betegségek  ─── 

Gyermekszületés  ─── 

 
Egyéb megjegyzések**** ......................................................................................................    

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

* Több biztosítotti csoport esetében a nyomtatványt csoportonként kérjük kitölteni. 
** Amennyiben részletes, biztosítottankénti adatok rendelkezésre állnak, azt kérjük külön 

megküldeni. 
*** Kérjük X-szel jelölni az igényelt modul esetén, ha a kérés munkahelyi fedezetre (MH) 
vonatkozik. 

****  Különleges igények, vállalható biztosítási díj, kockázat-elbírálás, előzmények, megjegyzések. 
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D. melléklet: Kérdések és haszonérvek 

 

Mekkora a minimálisan vállalható biztosítotti 
létszám? 

A csoportos biztosítások már öt (5fő) Biztosított 
bevonásával elindíthatóak. 
 

Legalább hány főre kell megkötnöm a 
biztosítást, és mindenkire meg kell-e kötnöm? 

Nem kell mindenkit biztosítani, de minél 
nagyobb a biztosításra jelölt dolgozói kör, annál 
kedvezőbb díjjal tudjuk nyújtani a szolgáltatást. 

Ezért azt javasolhatjuk, hogy a lehető legtöbb 
munkavállalót vonjuk be a programba. 
 

Mindenkinek ugyanazt a szolgáltatást kell 
adnom? 

Ön határozhatja meg, hogy az egyes 
dolgozóknak vagy csoportnak milyen 
szolgáltatásokat kíván nyújtani. Termékeink 

rugalmasan alkalmazkodnak a vállalati 

igényekhez. Tapasztalataink alapján az ilyen 
jellegű cégeknél azt javasoljuk, hogy… 
 

Meddig tart a biztosítás? A biztosítási szerződés időtartamát Ön 
határozza meg, a saját érdekeiket szem előtt 
tartva. A tartamon belüli megújítási 
időszakoknak évente van a fordulójuk. 

Kockázati életbiztosítás esetén csak egy éves, 
határozott időre köthető. 
 

Meddig érvényes a biztosítás? A csoportos biztosítás egyik célja, hogy a 
dogozókat a vállalathoz kösse. A vállalatot védi 
a biztosítás azzal, hogy a biztosítás az adott 
dolgozóra csak addig van érvényben, amíg ő a 

vállalatnál dolgozik. 
 

Kire köthetem meg a biztosítást? 
Megköthetem családtagokra is? 

Ön döntheti el, hogy mely dolgozói körre 
kívánja megkötni a biztosítást, így akár a közeli 
hozzátartozókra is megköthető a szerződés. 
 

Megköthető-e a biztosítás csupán a munkaidőre 
is? 

A biztosítás megköthető a munkában töltött 
időre, és egyben tartalmazza a Biztosított 
otthona és a munkahelye közötti utazásra szóló 
fedezetet is.  
 

Miért biztosítsam a munkaidőn túli baleseteket 
is? 

Tapasztalataink szerint a dolgozó akkor érzi 
értékes többletjuttatásnak a biztosítást, ha a 

nap 24 órájában, munkaidőn kívül is 
biztonságban érezheti magát. Ez egyben valódi 

anyagi előny is a számára, mert így nem a saját 
nettó jövedelmét kell egyéni életbiztosítás 
megkötésére fordítania. 
 

Mire jó és miben segít a csoportos biztosítás a 

dolgozóknak? 

Termékünk segítségével Ön kedvező áron, 

magas többletszolgáltatásokat nyújthat a 
dolgozójának, gondoskodhat róla és 
családtagjairól az aktív éveikben. A 
munkavállalók ezen juttatás segítségével 
elkötelezettebbé válhatnak a vállalat irányában. 
 

Hasonló vállalkozásokkal mi a tapasztalatuk a 
csoportos biztosítás terén? 

Egy reprezentatív kutatás alapján a 
magyarországi vállalatok több mint 40%-a 
rendelkezik ilyen biztosítással. A nagyobbak 
szinte mind rendelkeznek ilyennel, a kis-és 

közepes vállalatok közül pedig egyre többen. 
 

Mekkora adminisztrációs terhet jelent ez a cég A szerződés megkötésekor az adminisztráció 
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számára? Nem szeretnénk az adminisztrációs 

teherrel küszködni. 

minimális adatszolgáltatást jelent. A termék 

rugalmassága azt is lehetővé teszi Önnek, hogy 
a folyamatos létszámváltozások bejelentését 
évente egyszer, a létszámváltozás-jelentő lap 
kitöltésével végezheti el; emellett a biztosítás 
díja is csak évente egyszer változik. 
 

Mi a teendő, ha a Biztosított elmegy a cégtől, 

vagy éppen egy új dolgozót veszünk fel a 
helyére? 

A csoportos biztosítás a munkavállalóra 

mindaddig érvényes, amíg a dolgozó a vállalat 
alkalmazottja: a jogviszony megszűnésével 
többé nem tarthat igényt a szolgáltatásra. A 
szerződéskötést követően felvett dolgozók 
automatikusan a program részeseivé válnak, 
amennyiben a Szerződő megküldi az adataikat 

a Biztosító részére. 
 

Mi a legkisebb biztosítási összeg? Ön határozhatja meg, hogy a dolgozói 
csoportoknak milyen biztosítási összeget 
szeretne adni. Ezt érdemes olyan módon 
meghatározni, hogy a szolgáltatást a dolgozók 
valóban értékes hozzájárulásnak érezhessék. 

 
Mi történik, ha később nem tudom fizetni az 
esedékes díjat? 

A biztosítási időszak lejártát követően Ön 
döntheti el, hogy folytatni kívánja-e a 
szerződést, hiszen a díjakat mindig csak 
meghatározott időszakra, előre fizeti be. 
 

Kinek fizeti ki a Biztosító a szolgáltatást? A csoportos biztosítások esetében a Biztosított 

életében járó szolgáltatás a Biztosítottat illeti 
meg, halál esetén pedig a Biztosított örökösét, 
illetve a megnevezett kedvezményezettet, ilyen 

megjelölés mellett, akár Önöket is. 
 

Mi az az Egészségi nyilatkozat? Miért kell 

kitölteni? 

Az egészségi nyilatkozat egy kétoldalas 

dokumentum, amit néhány perc alatt ki lehet 
tölteni. Segítségével a Biztosító felmérheti a 
Biztosított kockázatát, ezzel sok esetben 
kiválthat akár egy orvosi vizsgálatot is. 
Amennyiben nincsen különösebb probléma, 
munkatársa egy jóval kedvezőbb áron kaphatja 
meg a biztosítást. 

 
Költségként leírhatom a biztosítás díját? Az előnye az „Aegon Csoportos Biztosítások” 

termékünknek éppen az, hogy a díja, hasonlóan 
a munkabérhez, elismert költségként leírható, s 

már a befizetés pillanatában csökkentheti a 
társasági adófizetési kötelezettségét. 
 

Vannak egyéb költségeim? Adóköteles? Az élet-, baleset- és betegségbiztosítások 
esetén a vállalatot és a biztosítottakat a 
biztosítás díján felül semmilyen egyéb költség, 
adó és járulék fizetésére való kötelezettség nem 
terheli, ha a 15 ezer forintos napi szolgáltatási 
limitet nem lépi túl. 

Miért van várakozási idő? Ennek oka a kockázat-csökkentés: a várakozási 
idő alatt a lappangó betegségek előjönnek, így 
a biztosító nem a már korábban meglévő 
betegségekre fizet. Az Önök befizetései a 
tartam alatti kockázatokra vonatkoznak. 
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E. melléklet: Adózási tájékoztató 

 

TÁJÉKOZTATÓ a csoportos biztosításokat érintő 2011-ben érvényes 
társadalombiztosítási, személyi jövedelemadó, szakképzési hozzájárulási és társasági 
adó törvény rendelkezéseiről. 
 

 
Jelen tájékoztató anyagban 

 
 „foglalkoztató” elnevezéssel jelöltük azt a munkáltatót, társas vállalkozást, egyéb 

szervezetet, egyéni vállalkozót, aki jövedelmet juttat a magánszemélynek. 
 „foglalkoztatott” elnevezéssel jelöltük azt a magánszemélyt, akit a foglalkoztató az adózás 

rendjéről szóló törvény szerinti munkaviszonyban foglalkoztat, ide értve az egyéni 
vállalkozó alkalmazottját is, továbbá a vezető tisztségviselőt, a tagi jogviszonyban 

személyesen közreműködő társas vállalkozót. 

 
I. A BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: 

 A biztosító által csoportos életbiztosítási szerződés keretében haláleseti-, baleseti-, 
betegségbiztosítási eseményre való tekintettel kifizetésre kerülő biztosítási összeg – a 
jövedelempótló kifizetésnek minősülő összegből (ideértve a szerződéses 
feltételek szerint az eltelt napok száma alapján járó napi térítésként, vagy az 
eltelt napok száma alapján meghatározott biztosítási összeget is) a napi 15.000,- 

Ft-ot meg nem haladó része – mentes a személyi jövedelemadó, az egészségügyi 
hozzájárulás és más adófizetési kötelezettségek alól. Jövedelempótló kifizetésnek 
minősül a napi térítésként vagy az eltelt napok száma alapján fizetett biztosítási összeg. A 
15.000,- Ft-ot meghaladó jövedelempótló kifizetés esetén a biztosító a magánszemélytől 
15%-os személyi jövedelemadó előleget von le. (Az Szja tv. 1. számú melléklet 6. pont 
6.6. és 6.7. alpontja). 

 

II.  A BIZTOSÍTÁSI DÍJRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: 
 A foglalkoztatott javára kötött biztosítás díja a társasági adóalapot nem növeli, az elismert 

költség. (Társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény 3. számú mellékletének B/8. 
pontja). 

 A foglalkoztató által viselt, a magánszemély javára kötött kockázati életbiztosítás 

(nincs lejárati szolgáltatása és visszavásárlási értéke) havonta a minimálbér 30 
százalékát meg nem haladóan fizetett egy biztosítottra jutó díja a személyi 
jövedelemadó törvény szerint adómentes (személyi jövedelemadó törvény 1. számú 
melléklet 6.3. pont). Ilyen kockázati biztosításnak minősül a halál esetére szóló kockázati 
életbiztosítás, a balesetbiztosítás és a betegségbiztosítás (szja tv. 3.§ 90-91. 94. 95. pont). 
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A) ÉLET-, BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSOK: 

1. Kockázati életbiztosítás; 

2. Baleseti halál esetére szóló biztosítás; 

3. Munkahelyi baleseti halál esetére szóló biztosítás; 

4. Közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló biztosítás 

5. Baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás esetére szóló 
biztosítás; 

6. Munkahelyi baleseti eredetű maradandó, teljes, vagy részleges egészségkárosodás esetére 

szóló biztosítás; 

7. Közlekedési baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás esetére 
szóló biztosítás 

8. Baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás esetére szóló 
progresszív szolgáltatást nyújtó biztosítás 

9. Közlekedési baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás esetére 

szóló progresszív szolgáltatást nyújtó biztosítás; 

10. Baleseti eredetű kórházi ápolás esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás; 

11. Munkahelyi baleseti eredetű kórházi ápolás esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás;  

12. Baleseti eredetű kórházi ápolás esetére szóló egyösszegű térítést nyújtó biztosítás; 

13. Munkahelyi baleseti eredetű kórházi ápolás esetére szóló egyösszegű térítést nyújtó 
biztosítás; 

14. Balesetből eredő keresőképtelenség esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás; 

15. Munkahelyi balesetből eredő keresőképtelenség esetére szóló, napi térítést nyújtó 
biztosítás; 

16. Baleseti eredetű keresőképtelenség esetére szóló, egyösszegű térítést nyújtó biztosítás 

17. Balesetből eredő műtétekre szóló biztosítás; 

18. Munkahelyi balesetből eredő műtétekre szóló biztosítás; 

19. Balesetből eredő csonttörés, csontrepedés esetére szóló biztosítás; 

20. Munkahelyi baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés esetére szóló biztosítás;  

21. Baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés esetére szóló progresszív szolgáltatást nyújtó 
biztosítás; 

22. Baleseti eredetű égési sérülésre szóló biztosítás; 

23. Csoportos biztosítási „gyermek” kiegészítő modul. 

24. Kórházi ápolás esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás; 

25. Teljes rokkantság esetére szóló, egyösszegű térítést nyújtó biztosítás;  

26. Teljes vagy részleges rokkantság esetére szóló, egyösszegű térítést nyújtó biztosítás; 

27. Műtétekre szóló biztosítás; 

28. Kritikus betegségekre szóló betegségbiztosítás; 

29. Keresőképtelenség esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás; 

30. Gyermekszülés esetére szóló egyösszegű térítést nyújtó biztosítás; 

31. Baleseti költségek megtérítésére szóló biztosítás 
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B) A FOGLALKOZTATÓ ELSZÁMOLÁSA: 

 Az 1-31. pontban felsorolt biztosítási díjak esetében, ha havonta az egy főre jutó 
biztosítási díj a minimálbér 30%-át nem haladja meg, akkor azok nem képeznek 
adóköteles jövedelmet. Ha a kockázati biztosítások egy főre jutó díja havonta a minimálbér 
30%-át meghaladja, akkor a meghaladó rész a foglalkoztatónál egyes meghatározott 
jutatásként adóköteles. A foglalkoztatót (kifizetőt) a meghaladó díjrész 1,19-szerese után 
16%-os szja, valamint 27%-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli. 

(1995. évi CXVII tv. (Szja) 3.§ 89-92.,94., 95; 7.§ (1a) ;9.§ (3a); 70.§ (1) c); 1. sz. 
melléklet 6.3) 

  Ha a biztosítási szerződésben a foglalkoztató a kedvezményezett (és ameddig ő a 
kedvezményezett), addig sem adófizetési, sem egyéb járulékfizetési kötelezettség nem 
keletkezik, DE a díjat költségként sem lehet elszámolni a foglalkoztató könyveiben. 
Amennyiben ilyen esetben a biztosítási esemény bekövetkezik, és a foglalkoztató a 

számára folyósított biztosítási összegből az alkalmazott kiadásait (kárát, veszteségeit) 
megtéríti, akkor a magánszemélynek ez a bevétele olyan jogcímen lesz adóköteles, 
amilyen jogcímen azt a foglalkoztató a foglalkoztatott számára kifizette (tehát, ez a bevétel 
a foglalkoztatottnál már nem minősül biztosítási szolgáltatási összegnek) (1995. évi CXVII 
tv. (Szja) 7.§ (1a); 2000. évi C. tv. (Sztv) 84. § (7), 85.§ (3)).  

 
C) A FOGLALKOZTATOTT KÖTELEZETTSÉGEI: 

Az 1-31. pontban felsorolt biztosítások esetén: 

 Az a biztosítási díj, amely kockázati élet-, baleset- vagy betegségbiztosítás alapján 
KIFIZETŐ által kerül megfizetésre, az SZJA törvény szerint a magánszemélynél nem 
keletkeztet adókötelezettséget. Ha a fenti biztosítások díja adóköteles (havonta a 
minimálbér 30%-át meghaladják) és a szerződő nem minősül kifizetőnek (pl. külföldi nem 
természetes személy) a biztosítási díj jogviszony szerinti (pl. munkaviszony) jövedelemként 
adóköteles. A magánszemélyt szja- és járulékfizetési kötelezettség terheli. (1995. évi 

CXVII tv. (Szja) 3.§ 89-92.,94., 95; 7.§ (1a) ;9.§ (3a); 70.§ (1) c); 1. sz. melléklet 6.3; 
1997. évi LXXX. tv. (Tbj) 4. § (k), 19. § (2)-(3), 24. §). 

 
D) BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSNAK NEM MINŐSÜLŐ, EGYES MEGHATÁROZOTT JUTTATÁS 

 Az SZJA törvény 70. §-a szerint béren kívüli jutatásnak nem minősülő egyes meghatározott 
juttatásnak minősül a kifizető által magánszemély javára kötött személybiztosítási 

szerződés alapján kifizetett adóköteles biztosítási díj függetlenül attól, hogy egyénileg vagy 
úgynevezett „nem nevesített biztosítási szerződés” (nem egyénileg, hanem kizárólag 
munkakör, beosztás, munkaviszonyban eltöltött idő, az életkor vagy más közös ismérv 
alapján határozza meg a biztosítottak körét) alapján fizetnek meg.  

 Nem minősül ugyanakkor adóköteles természetbeni juttatásnak az a vagyoni érték, 
amelyet e törvény szerint adómentes bevételnek minősülő jogcímen adnak. E törvény 
szerint a foglalkoztató az 1-32. pontokban megjelölt biztosításokat adómentes bevételként 

juttatja a foglalkoztatottak javára még abban az esetben is, ha a foglalkoztatottak a 
biztosítási szerződésben nincsenek nevesítve, ha a havonta fizetett díj egy biztosítottra jutó 
része a minimálbér 30%-át nem haladja meg. 
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