
AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK 

ÉRTÉKESÍTŐI SZINTVIZSGA 

 

Kedves Munkatársunk! 

Kérjük, hogy az alábbi kérdésekre a legjobb tudásod szerint válaszolj, a saját megfogalmazásod 

szerint. Minden egyes kérdésre annyi választ adj meg, ahány sort az adott kérdésnél látsz. A sikeres 

szintvizsgához a kérdésekre adott válaszok alapján számított százalékos értéknek el kell érnie a 75 

százalékot. (36/27 pont) 

 

1. Ki – mi, milyen szervezet, stb. – lehet az Aegon Csoportos Biztosítások szerződője?  

Kérlek, hogy legalább öt példát írj. 

   .....................................................................................  (1 pont) 

   .....................................................................................  (1 pont) 

   .....................................................................................  (1 pont) 

   .....................................................................................  (1 pont) 

   .....................................................................................  (1 pont) 

2. Ki lehet az Aegon Csoportos Biztosítások biztosítottja? 

   .....................................................................................  (1 pont) 

   .....................................................................................  (1 pont) 

   .....................................................................................  (1 pont) 

   .....................................................................................  (1 pont) 

   .....................................................................................  (1 pont) 

3. Ki (a) és hogyan (b) jelölhet kedvezményezettet, és a jelölés milyen biztosítási eseményre (c) 

érvényes? 

 (a) .................................................................................   (1 pont) 

 (b) .................................................................................   (1 pont) 

 (c) ..................................................................................   (1 pont) 

4. Melyik módozat lehet az alapbiztosítás, amit minden szerződésnek tartalmaznia kell? 

   ..................................................................................... vagy (1 pont) 

   .....................................................................................  (1 pont) 

  



5. Melyik négyféle fedezeti körből állítható össze a csoportos biztosítási csomag? 

  ......................................................................................  (1 pont) 

  ......................................................................................  (1 pont) 

  ......................................................................................  (1 pont) 

  ......................................................................................  (1 pont) 

6. Melyik fedezeti körben adható munkahelyi biztosítási fedezet? 

  ......................................................................................  (1 pont) 

7. Milyen esetben nem kell név szerint meghatározni a biztosítottakat? 

  ......................................................................................  (1 pont) 

  ......................................................................................  (1 pont) 

8. Milyen esetben kell a biztosítottnak biztosítotti nyilatkozatot beküldenie? 

  ...................................................................................................................... (1 pont) 

9. Mennyi a „hivatalos” minimáldíj (a) és minimális létszám (b)? 

 (a)  ................................................................................   (1 pont) 

 (b)  ................................................................................   (1 pont) 

10. Mit kell tenni a biztosítottak változása esetén (a), és mikor (b) kell azt megtenni? 

 (a)  ................................................................................   (1 pont) 

 (b)  ................................................................................   (1 pont) 

11. Mikor írható le költségként a biztosítás díja? 

  ...................................................................................................................... (1 pont) 

12. Mi a feltétele annak, hogy a biztosítás díja (a) és a kifizetés (b) adó- és járulékmentes legyen? 

 (a) ................................................................................................................. (1 pont) 

 (b) ................................................................................................................. (1 pont) 

13. Kockázati életbiztosítás esetén mely adatok és információk szükségesek a kalkulációhoz? 

Kérlek, hogy legalább négy választ írj. 

  ......................................................................................  (1 pont) 

  ......................................................................................  (1 pont) 

  ......................................................................................  (1 pont) 

  ......................................................................................  (1 pont) 

14. Mit jelent a „progresszív csonttörés” biztosítás, mekkora összeget térít? 

  ...................................................................................................................... (1 pont) 

15. Milyen feltételekkel vállalunk sportolókra szóló biztosítási fedezetet? 

  ...................................................................................................................... (1 pont) 



 

 

 Elért pontok száma:  

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

Százalékos eredmény: 

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

 Szöveges értékelés: 

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

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

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

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

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

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

Kitöltő személy neve:  

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

Dátum: 

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

Ellenőrizte: 

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

Dátum: 

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

 

 

 

 

 


