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Kiadó szervezet:   Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 

                               Alkuszi és Banki Igazgatóság 
Dátum:                   2016. november 2. 

Tárgy:                    Aegon Vitál díjszabási tájékoztató 
Körlevél száma:    036/2016 

Oldalak száma:     3 és további 5 oldal melléklet 

 

Kedves Partnerünk! 
 
Örömmel tájékoztatunk, hogy az Aegon Vitál tartamos kockázati életbiztosítási termékünkre (PR-

01/13240) korábban hirdetett díjszabás-módosítást továbbra is fenntartjuk, azt 
meghosszabbítjuk. 

 
1. Főbb változások az alap kockázatelbírálási szabályokhoz képest 

Egyes meghatározott életkorok és biztosítási összegek esetében 2016. november 1-jétől 

2016. december 31-ig terjedő időszakban lehetőséget biztosítunk a standard dohányzó 
díjkategória helyett a standard nemdohányzó díjkategória alkalmazására. Ezekben az 

esetekben az „A” típusú orvosi vizsgálat – és ennek részeként a szárazvér (kotinin) teszt – 
elvégzésétől eltekintünk. A díjkategória változásban érintett ajánlatoknál abban az esetben is 
eltekintünk az „A” típusú orvosi vizsgálattól, amennyiben a biztosított valóban nemdohányzó. 

 
Ajánlat aláírási dátum: 

2016. november 1.  00:00 órától 2016. december 31. 24:00 óráig. 
 
NEMDOHÁNYZÓ (ALAP) – a változás vastaggal szedve. 

 

Életkor KÖ ≤ 15M Ft KÖ ≤ 25M Ft 25 M Ft < KÖ ≤ 50 M Ft 50 M Ft < KÖ 

≤ 44 év 

BKENY 

BKENY B C & szárazvér 

45-54 

év B 

C & szárazvér C+ & szárazvér 

≥ 55 év C & szárazvér C+ & szárazvér C+ & szárazvér 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
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Mennyi a Vitál díjkedvezménye? Egy példa… 
 

40 évesen, 15 éves tartamra és 15millió Ft biztosítási összegre tesz az ügyfél ajánlatot 
 

Dohányzós díj: 12.600,- Ft/hó, a nemdohányzós díj: 6.990,- Ft/hó. 

 

A különbözet, azaz az akció alatt elérhető díjkedvezmény:  
 

5.610,- Ft/hó, ami a 67.320,- Ft/év összegű. 
 

2. Az akció részletei 

 A fentebbi táblázatban nem rögzített, magasabb biztosítási összeg és életkor, illetve 
kiemelten kedvezményes kategória esetén az eddig megszokott, korábban is érvényben 

lévő kockázatelbírálási gyakorlat szerint járunk el. 
 Amennyiben a Vitál alapbiztosítás ajánlata kiegészítő biztosításokkal bővítésre kerül, és a 

kiegészítőkkel bővített ajánlat kockázatelbírálási összege  meghaladja a 15 millió, illetve a 

25 millió forintos összeghatárt, úgy a jelenlegi kockázatelbírálási gyakorlat szerint az 
életkor és a kockázatelbírálási összeg függvényében B, C, C és szárazvér, C+ és szárazvér 

vizsgálatok elvégzése szükséges.  
 Az alap és kiegészítő biztosításokra vonatkozó egyéb kockázatelbírálási szabályok 

továbbra is a megszokottak szerint maradnak érvényben.  

(Példa: 44 éves férfi esetében, ha a Vitál alapbiztosítás biztosítási összege 17M Ft és az 
ajánlaton egy 8M Ft TB és egy 2M Ft KR kiegészítő biztosítás is rögzítésre került, úgy a 

biztosítottnak a kockázatelbírálási szabályok szerint B kategóriás orvosi vizsgálaton kell 
részt vennie, mivel a kockázatelbírálási összeg összesen 27M Ft.) 

 A kockázati kiegészítő életbiztosítás (KÉK-08/13200C) az akció ideje alatt az érintett 

ajánlatokhoz nem köthető. 
 Az akcióban részt vevő szerződések, az ajánlatok soproni rögzítésekor a következő 

záradékot kapják: „A biztosító eltekint a szárazvér (kotinin) teszt elvégzésétől, és egyben 
a nemdohányzó kategóriát alkalmazza az alapbiztosítás díjának kiszámításakor abban az 

esetben is, ha az ügyfél dohányzó.” 
 Az akcióban részt vevő ajánlat biztosítottja nem szerepelhet az ajánlat felvételét 

megelőző 9 hónap során sem élő, sem megszűnt státuszú, sem a kockázatelbíráláson 

elutasított, vagy módosítás miatt ajánlati szinten felmondott Vitál kockázati életbiztosítás 
biztosítottjaként, kivéve, ha az előzményszerződés lejárat miatt szűnik meg.  

 A biztosított személyére vonatkozó új ajánlaton rögzített biztosítási összeg és az esetleges 
(nem Vitál) előzményszerződéseiből adódó bármely okú halálra vonatkozó biztosítási 
összeg együttesen nem haladhatja meg a 30 millió forintot. 

 Az egészségi nyilatkozat kitöltése az akcióban részt vevő ajánlatok esetében is szükséges. 
Az egészségi nyilatkozat és az esetleges előzménykárok alapján egészségi 

kockázatelbírálást az akcióban részt vevő ajánlatok esetében is végzünk. 
 Amennyiben a biztosított azt szeretné, hogy az akcióban érintett ajánlat bármely okú 

halálra szóló alapbiztosítása esetében a biztosító tekintsen el a 6 hónapos várakozási idő 

alkalmazásától, természetesen saját kezdeményezésére az akció tartama alatt is részt 
vehet „A” típusú vizsgálaton. A vizsgálat az akció időtartama alatt is csak a biztosító 

szerződött orvos partnereinél végeztethető el. A vizsgálat költségét a biztosító az 
egészségügyi szolgáltatónak megtéríti. 
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3. Ajánlat felvételi szabályok 

 Az ajánlat kitöltése során a jelen utasításban nem kiemelt kérdésekben az eddigi 
szabályok szerint járunk el. 

 Nincs lehetőség arra, hogy egy szerződést utólagosan akcióssá minősítsünk. Ha tehát az 
ügyfél életkora és a választott biztosítási összeg alapján a szerződés létrejöhetett volna az 
akciós, nem dohányzó díjjal, de az ajánlat felvételekor a dohányzó kategória kerül 

kiválasztásra és az ajánlat dohányzó díjjal jön létre, úgy az ajánlat nem vesz részt az 
akcióban és a szerződés dohányzó díjjal kerül kötvényesítésre. 

 

4. Egyéb feltétel 
Az akcióban létrejött szerződések a díjkedvezményt, az arra vonatkozó jogosultságot a teljes 

tartam alatt megőrzik.  
A biztosító fenntartja magának a jogot, hogy az eredmények, tapasztalatok birtokában 

módosítsa az akció időtartamát, feltételeit. 
 
 

Bízunk benne, hogy a Vitál díjszabás-módosítás hosszabbítása továbbra is 
elnyeri tetszéseteket.  

 

Köszönjük mindazoknak, akik már eddig is éltek az előnyökkel és bátorítunk 
mindenkit, aki még nem kalkulált, hogy éljen a kivételes lehetőséggel. 

 
Egyúttal felhívjuk szíves figyelmeteket a 2016. október 5-én „Élet- és 

nyugdíjbiztosítási jutalék-tájékoztató” címmel kiadott körlevélben foglalt plusz 
jutalékokra. 

 
Eredményes értékesítést kívánunk! 

 
 

Üdvözlettel: 
 

 
 
 
 

Vincze Géza sk.                      Józsa Ádám sk. 

                      igazgató                                      non-life csoportvezető 
 


