
Aegon Corporate
Komplex védelem vállalati ügyfeleidnek



Célcsoport
 Családi vállalkozások,

 Nagyvállalatok,

 Állami és önkormányzati szektor

 Egyéb szervezetek, intézmények (pl. egyházak)

Aegon Vállalati Vagyonbiztosítások

Miért az Aegon?
Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a vállalati ügyfelek 

igényeinek kiszolgálásában, de a köztudatban lakossági biztosítóként él, így jogi személyek, vállalkozások biztosítási 

megoldásai mellett a cégvezetők, munkavállalók privát biztosításainak megkötésében is az ügyfelek rendelkezésére áll.

 Tűz- és elemi károk (alapbiztosítás)

 Betöréses lopás és rablás

 Üvegtörés

 Tűz-üzemszünet

 Szállítmány- és munkaeszköz szállítás

 Géptörés

 Géptörés-üzemszünet

 Elektromos berendezések biztosítása

 Építés-szerelés biztosítás (CAR / EAR)

 Általános felelősségbiztosítás

 Szolgáltatás felelősségbiztosítás

 Munkáltatói felelősségbiztosítás

 Termékfelelősség biztosítás

 Kiterjesztett szolgáltatásfelelősség

 Kiterjesztett termékfelelősség

 Építés-szerelési tevékenység felelősségbiztosítása

 Bérlői- és bérbeadói felelősségbiztosítás

 Tanulói üzemi baleseti és felelősségbiztosítás

 Rendezvényszervezői felelősség

 Gépjármű szervizek, műszaki 

 és eredetvizsgáló állomások

 Autómosó felelősségbiztosítás

 Felelős műszaki vezetők felelősségbiztosítása

 Energetikai tanúsítás

 Környezetszennyezés

 Önkormányzatok speciális fedezetei 

 Szociális- és egészségügyi ellátás

 Gyógyszerészek, gyógyszertárak

Előnyök
 Testre szabott, egyedi biztosítási ajánlat 

 kidolgozása biztosítási portfoliójának kialakítása

 Biztosítási portfólió kialakítása

 Folyamatos alkusztámogatás 

 mind termék, mind üzleti oldalról

 Gyors ügyintézés, a változások naprakész követése

 Rugalmasság

Legfontosabb jellemzők
 Több termék kombinációjával az ügyfelek biztosítási portfoliójának kialakítása

 A fedezetek értékállóságának biztosítása

 Vagyon-, felelősség- és technikai biztosítási termékek

Fedezetek / Szakmai tartalom



Aegon Csoportos biztosítások

Előnyök
Miért jó a munkáltatónak?

 Kedvező ár

 Munkavállalói lojalitása növelése

 Díja költségként elszámolható

 Megfelelően összeállított csomagok esetén 

 a kockázati élet-, baleset-, betegség- 

 és egészségbiztosítások díját nem terheli 

 sem adó-, sem járulékfizetési kötelezettség

 Rugalmasság – kombinálható fedezetek, 

 leköveti a munkavállalói létszám változását, 

 több biztosítotti csoport alakítható ki

Legfontosabb jellemzők
 A szolgáltatási összegek összeadódnak 

 Külön biztosítotti csoportok képezhetők

 14 éves kortól köthető

 Kockázati Baleseti halál

 Rokkantság

 Csonttörés

 Keresőképtelenség

 Kórházi térítés

 Műtéti térítés

 Baleseti égési sérülés

 Baleseti költségtérítés

 Kritikus betegségek 
 rosszindulatú daganatok és szövetileg jóindulatú agydaganatok, szívizominfarktus, 
 agyi érkatasztrófa, szívkoszorúér-műtét, szervátültetés, krónikus veseelégtelenség

 Gyerekszülés

 Aegon Doktor orvosi assistance

 Második orvosi vélemény

 Betegszállítás

 Házivizit

 Szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítási fedezetek

Fedezetek / Szakmai tartalom

Miért előnyös a munkavállalónak?

 A biztosító szolgáltatása adó- és járulékmentesek,

  nem terheli örökösödési illeték 

 Lábadozás vagy a munkából való kiesés 

 idejére kompenzációt, tragédia esetére 

 egyösszegű anyagi segítséget nyújt

 8 és 24 órás fedezetekre is köthető

Célcsoport
Kis- és középvállalatok, illetve 

nagyvállalatok és ezek munkavállalói.



Termékek
 Keretnapos utasbiztosítás

 Szállítmányozói – Sofőrbiztosítás

Célcsoport
Keretnapos: kis-, közép-, vagy nagyvállalatok, amelynek munkatársai rendszeresen utaznak külföldre

Sofőrbiztosítás: kis-, közép-, vagy nagyvállalatok, melyek nemzetközi fuvarozással foglalkoznak

Jellemzők
Keretnapos: A vállalatok előre vásárolnak egy meghatározott számú utazási napot (100-tól akár több ezer napig)

Sofőrbiztosítás: Rendszámra vagy sofőrre köthető, európai területi hatállyal

Előnyök
 Mindkét termék egyedi igényekre szabható

 Egyszerű adminisztráció

 Jelentős napidíj engedmény

 Gyors ügyintézés

Főbb fedezet csoportok
 Egészségügyi fedezetek (sürgősségi orvosi ellátás, halál, rokkantság)

 Poggyász fedezet

 Keresés és mentés fedezet

 Kényelmi szolgáltatások (okmánypótlás, tolmács, stb.)

 Jogsegély, felelősségbiztosítás

 Hazautazás és hazaszállítási fedezetek

Aegon Vállalati Utasbiztosítások



Célcsoport
 5 db autót meghaladó méretű céges flották,

 Flottakezelők flottái (pl. 1 évet meghaladó tartós bérlet),

 Elsősorban személygépjárművek, kisteherautók

Előnyök
 Testre szabott biztosítási ajánlat kidolgozása

 Folyamatos alkusztámogatás mind termék, mind üzleti oldalról

 Gyors ügyintézés, a változások naprakész követése

 Rugalmasság

 

Legfontosabb jellemzők
 Kártapasztalatok, car policy, kockázatmenedzsment figyelembe vétele a biztosítási díj kialakításánál

 Biztosító által ajánlott javítói hálózat, országos lefedettséggel

Fedezetek / Szakmai tartalom
Casco biztosítás, ezen belül:

Különböző kiegészítők pl.:

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Aegon Gépjármű flotta biztosítások

Törés
Lopás, 
részlopás Elemi kár

Üvegkár 
biztosítás

Assistance
Poggyász-
biztosítás

Baleset-
biztosítás

Rágcsálókár 
biztosítás

1

2

3



Miért az Aegon?
Az Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztár közel 180 ezer tagjával és 145 milliárd forintos 

vagyonával hazánk egyik vezető pénztára. Számos közép- és nagyvállalat választott 

minket a megbízhatóságunk és ügyfélkiszolgálásunk színvonala miatt.

¹ Privátbankár.hu Klasszis: Az Év Alapkezelője kategória 2015-ös nyertese az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő lett.
² Egyéni befizetés (illetve a vállalati adomány) után 20%-os adó-visszatérítés igényelhető, de csak az adott évben megfizetett összevont 
 adóalapjának személyi jövedelemadója erejéig, és legfeljebb évi 150 000 forintig. Más megtakarítás után is járhat adó-visszatérítés, 
 ebben az esetben a következő szabályokra kell figyelni: 
-  Önkéntes nyugdíj-, egészségpénztári és önsegélyező pénztári befizetések után évente összesen legfeljebb 150 000 forint lehet az adó-visszatérítés összege. 
-  Önkéntes pénztári, nyugdíj-előtakarékossági és nyugdíjbiztosítási befizetések után összesen évente legfeljebb 280 000 forint lehet az adó-visszatérítés összege.
³ Az Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabályában meghatározott minimális tagdíj, melyet minden pénztártagnak meg kell fizetnie: 
 2016-ban havi 5000 Ft, negyedévente 15 000 Ft. 
⁴ MNB: A nyugdíjpénztári tagok díjterhelése (2000-2014)

Célcsoport
Munkáltatók – nyugdíjpénztári megtakarítás támogatása: 

 Munkáltatói hozzájárulás és adomány formájában is vállalati költségként elszámolható.

 Vonzó juttatási csomaggal könnyebben találja meg a megfelelő szakembereket.

Munkavállalók – öngondoskodás:

 Egyéni tagdíjfizetéssel kiegészítheti majdani állami nyugdíját 

 és ezáltal nagyobb anyagi biztonságban várhatja nyugdíjas éveit.

Előnyök
 Biztonság és stabilitás az Aegon nemzetközi hátterének köszönhetően.

 Profi pénzügyi szakértelem: az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő 2015-ben az Év Alapkezelője.¹

 Kiemelt ügyfélkezelés.

 

Legfontosabb jellemzők
 20%-os adó-visszatérítés igényelhető az egyéni befizetések után.²

 Cafeteria keretből is fizethető.

 Rugalmas: a tag eldöntheti, hogy mikor és mennyit fizet be.³

 Kamatadómentes: a megtakarításon jóváírt hozamot nem terheli adó- és járuléklevonás.

 Az egyik legolcsóbb nyugdíj megtakarítás: a szektorszintű díjterhelés 1% alatti.⁴

 Örökölhető: kedvezményezett jelölhető. 

Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztár



Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
ÉLETBIZTOSÍTÁS  NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS  GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁS  BALESETBIZTOSÍTÁS 
LAKÁSBIZTOSÍTÁS    UTASBIZTOSÍTÁS    EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS    VÁLLALATI  KÁRBIZTOSÍTÁS     

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
ÉLETBIZTOSÍTÁS  NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS  GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁS  BALESETBIZTOSÍTÁS 
LAKÁSBIZTOSÍTÁS    UTASBIZTOSÍTÁS    EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS    VÁLLALATI  KÁRBIZTOSÍTÁS     

További információ: 
alkuszi.aegon.hu 


