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1. BEVEZETŐ 
 

A stratégiai célkitűzéseink alappillérei a lojális ügyfelek, a működési kiválóság, a 

felelős munkatársak, és az optimális portfólió. Ügyfeleink lojalitásának megteremtése 

érdekében elkötelezettek vagyunk a kimagasló ügyfélélmény biztosítására való 

folyamatos törekvésünkben. A kár – és szolgáltatási igény bejelentési folyamataink 

működésének kulcsszerepe van az ügyfélélmény kialakításában, hiszen ezek a szituációk 

azok, amikor beváltjuk a szerződés megkötésekor tett ígéretünket. A szolgáltatás pontos 

teljesítése mellett kiemelt figyelmet kell fordítanunk annak időtartamára is. Jelen 

fejlesztéssel jelentősen tudjuk gyorsítani az alkusz partnereinknél, tanácsadóknál, vagy 

FRÜSZI-kben bemutatott és kárrendezéshez szükséges dokumentumok OKK-ba történő 

érkezését. Ezt követően nem kell átvenni, postázni, majd napokat várni, hogy pl. egy 

üvegszámla, vagy egy baleseti kárbejelentő megérkezzen. Ezeket az iratokat szkennelés, 

vagy telefonnal történő fotózás után a PKR-en keresztül azonnal az Országos 

Kárrendezési Központba lehet juttatni, így az ügyfelek egy-két napon belül 

hozzájuthatnak jogos szolgáltatási igényükhöz. Bízunk benne, hogy ez a fejlesztés segíti 

az értékesítő partnereink munkáját. 

Az alábbi összefoglalóval az a célunk, hogy bemutassuk a PKR rendszerben 

kialakított elektronikus dokumentumtovábbítási lehetőséget, valamint olyan segítő és 

hasznos információkat adjunk a kárrendezésről, ami tovább támogatja, hogy az ügyfél 

még magasabb szolgáltatási színvonalat tapasztaljon meg.  

 
2. LAKOSSÁGI KÁRBEJELENTÉS, KÁRRENDEZÉS 

 
Kárrendezéshez kapcsolódó dokumentumok továbbítása 

Az alábbi anyagban összesítettük a kárbejelentésekhez kapcsolódó valamennyi 

dokumentumot, melyekre szükség lehet a kárrendezéshez, valamint ezen dokumentumok 

OKK-ba történő továbbításának módját is rögzítettük (1. sz. melléklet). 

 

A kárbejelentéseket ügyfeleink továbbra is az aegon.hu oldalon online vagy a 

telefonos ügyfélszolgálaton keresztül tudják megtenni. Ez az összefoglaló az 

ügyfelek által kollégáink részére átadott vagy a Früszi irodában leadott, kárrendezéshez 

kapcsolódó dokumentumok PKR-en keresztüli továbbítására vonatkozóan nyújt 

segítséget, mindamellett, hogy kárbejelentési típusonként összesít valamennyi 

információt, ami a sikeres kárrendezéshez szükséges. 

 

A kárbejelentéshez, kárrendezéshez kapcsolódó dokumentumok egy részét – a 

kárbejelentés típusától függően - elegendő szkennelést/fotózást követően 

elektronikusan továbbítani a PKR rendszerben.  

 

 

 

 



A szkennelt/fotózott dokumentumok eredeti példányait, 

beleértve az ügyintézés során kitöltött bejelentő 

nyomtatványokat is, a szkennelést/fotózást követően az 

ügyfélnek vissza kell adni, nem kell az OKK-ba 

továbbítani 
 

Vannak kivételes esetek, amikor az ügyfél által aláírt nyilatkozatokat, 

szolgáltatási igénybejelentőket, kötvényeket eredetiben is – GLS futárszolgálattal 

– továbbítani kell OKK-nak, ezeket külön jelöltük. Szolgáltatási igénybejelentéskor 

például a kötvényt (vagy kötvénypótló nyilatkozatot), az igénybejelentő nyilatkozatot és 

a pénzmosási adatlapot szükséges eredetiben is továbbítani, a bejelentéshez 

kapcsolódó további dokumentumokat elegendő elektronikusan továbbítani. Ezekben az 

esetekben a PKR-en keresztül továbbított nyomtatványok alapján az OKK-ban el tudják 

kezdeni a kollégák a kárrendezési folyamatot, de maga a teljesítés csak az eredeti 

dokumentumok beérkezését követően történhet meg. Azzal, hogy az adott kár 

feldolgozása már az elektronikus dokumentumok birtokában elkezdődhet, jelentősen 

csökkenteni tudjuk a kárrendezés átfutási idejét. 

 

Azokban az esetekben, amikor az adott kárbejelentéshez kapcsolódó dokumentumok egy 

része eredetiben is, más része szkennelve, elektronikusan kerül továbbításra, a szabad 

szöveges mezőben (a továbbítás részletes ismertetése az anyag további részében 

található) kérjük rögzíteni azt, hogy mely dokumentumok kerültek eredetiben is 

továbbításra. 

 

A kárbejelentési összefoglaló 1-es számú mellékletében rögzítettük, hogy az egyes 

bejelentés típusokhoz tartozó dokumentumokat milyen módon szükséges továbbítani. 

 

2.1 LAKOSSÁGI VAGYON kárbejelentés folyamata (lakás károk) 

 
2.1.1 Kárbejelentés PKR rendszerben: 

 
A PKR rendszerben kialakítottuk a kárbejelentéshez kapcsolódó dokumentumok 

elektronikus továbbítására szolgáló lehetőséget. Ahogy a bevezetőben is írtuk, a 

kárbejelentéseket ügyfeleink továbbra is az aegon.hu oldalon online vagy a 

telefonos ügyfélszolgálaton keresztül tudják megtenni. A PKR új funkciójával a 

rendszerben továbbított igénybejelentések egyből a Kont@kt - központi 

ügyfélkiszolgálási rendszer - megfelelő csatornájába érkeznek. Ezzel nagymértékben 

fel tudjuk gyorsítani a kárbejelentési folyamatot a hagyományos úton továbbított igények 

feldolgozásához képest.  Az iratok továbbítási idejével kapcsolatos vizsgálatunk azt 

mutatja, hogy egy eredetiben (GLS futárszolgálattal) továbbított irat OKK-ba érkezése 6 

munkanappal hosszabbíthatja meg a kárrendezésre fordított időt. A dokumentumok 

elektronikus továbbításával akár ennyivel csökkenthetjük 1-1 kár feldolgozási 

idejét. 

 

A PKR-ben történő lakossági vagyon (lakás) kárbejelentéshez kapcsolódó dokumentumok 

továbbítása során az alábbi típusok közül lehet választani (a listában az összes, 

lakásbiztosításon kívüli termékhez tartozó kárbejelentés típus is megjelenik): 



 

 Üvegszámla továbbítás (lakás) 

 Szemlés lakáskár 

 

A PKR-ben az alábbi elektronikus dokumentumtovábbítási lehetőségek közül lehet 

választani: 

 Belső üzenetből indítva 

 Szolgáltatás modulból indítva 

 Ügyfélkeresőből szerződésazonosítóról indítva 

  

o Belső üzenetből indítva: ügyfélre vagy szerződésre történő konkrét rákeresés 

nélkül. 

 

Telepített PKR 

 

 
 

 
 



 

 

WebPKR 

 

 
 

 

 
 

 

A „Lakossági kárbejelentés OKK-ba” csoportot kell kiválasztani, majd ezt követően a 

megjelenő típus listából a bejelentésnek megfelelőre kattintani (a listában az összes 

kárbejelentés típus megjelenik). 

 

 

 

 



Telepített PKR 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WebPKR 

 

 
 

 

 
 

 

Miután megtörtént a csoport és a típus kiválasztása a szerződés azonosító számot 

kell megadni kötelezően (Szerződés azonosító mező).  A szerződésszám beírása 

után a keresőre kattintva automatikusan kitöltésre kerül az Ügyfél neve mező. A 

kereső mező gyakorlatilag egy beépített ellenőrző funkciót is biztosít, csak abban 

az esetben engedi tovább a folyamatot, ha helyes a szerződésszám. Lehetőség van 

területen kívüli ügyfél szerződésszámának a beírására is, így az üzenet 

elküldhető abban az esetben is, ha nem saját ügyfél szerződésére továbbítotok 

dokumentumot.  

A Tárgy mező tartalma nem írható felül, az üzenet elküldésekor ebben még nem 

jelenik meg az adott szerződéshez tartozó ügyfél név csak maga az, hogy „– Ügyfél 

neve –„.  



 

 

 

Telepített PKR 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



WebPKR 

 

 
 

A szerződés azonosító mezőn kívül a szabad szöveges (törzs) mező kitöltése és 

a továbbítandó dokumentum csatolása kötelező. Ezek hiányában nem küldhető 

el az üzenet. 

Dokumentum csatolásához rá kell kattintani a Csatolmány mező mellett lévő kapocs 

ikonra, majd ezt követően ki kell választani a szkennelt/fotózott dokumentumot és a 

típusát is meg kell adni (egyéb). Az OK gombra nyomva történik meg a csatolás. Egy 

belső üzenetben több dokumentum csatolására is lehetőség van. 

 

 

 



 
 

A belső üzenet elküldését követően automatikus visszaigazoló üzenetet küld a 

rendszer, amiben már azt is láthatjátok, hogy az általatok továbbított dokumentum 

milyen azonosítószámon lett regisztrálva. A későbbiekben erre a számra 

hivatkozva tudtok egyeztetni OKK-val, ha szükség van rá. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



o Szolgáltatás modulból indítva (csak telepített PKR) 

A gyorsmenüben található Szolgáltatás-ra kattintva megjelenő lehetőségeket 

bővítettük ki a „Lakossági kárbejelentés továbbítása OKK-ba” funkcióval. Erre 

kattintva jelennek meg a kárbejelentés típusok. Az adott típust kiválasztva az 

előbbiekben (belső üzenetből indítva) részletezett módon kell folytatni a továbbítást, 

tehát belső üzenetküldést lehet indítani a szolgáltatás menüből is. 

 
 

 
 

o Ügyfélkeresőből szerződésazonosítóról indítva: ez a funkció csak saját ügyfél 

esetén működik! (csak telepített PKR) 

 

Az elektronikus dokumentumtovábbítás kezdeményezhető az ügyfélkeresőből is a 

szerződésazonosítóról indítva. Fontos, hogy szerződésre/ügyfélre még nem belépve 

indítható el ez a funkció.  

A szerződésszámra kattintva, a jobb egeret megnyomva megjelenik a Belső üzenet 

küldése és a Szolgáltatások funkció is, a többi eddig elérhető lehetőség között.  



A továbbiakban gyakorlatilag az előzőekben részletezett módokon történik a 

dokumentum továbbítása, ez a funkció annyiban nyújt pluszt, hogy ügyfélkeresőből 

indítva is lehetővé teszi a dokumentumok továbbítását. 

 

A belső üzenetre kattintva az adott módozatnak megfelelően jelennek meg az 

elérhető funkciók, pl. GFB szerződésről indítva „Kárral kapcsolatos kérdés” vagy 

Szerződések GFB lehetőségek közül tudunk választani. Ez utóbbira kattintva jelenik 

meg a belső üzenet mező, ahol már ki tudjuk választani a Lakossági kárbejelentés 

OKK-ba csoportot is. 

 

 

 

 



A Szolgáltatásokra kattintva a szolgáltatás modulból indítható típusok közül már 

csak az jelenik meg, mely az adott módozatnak megfelelő belső üzenet továbbítását 

teszi lehetővé. Az alábbi példában egy lakásbiztosítás szerepel, ennek 

szerződésszámáról indulva, a szolgáltatásokra kattintva az aktív (Üveg számla 

továbbítása, szemlés lakáskár, múlékony sérülés vagy nyugdíj) típusok valamelyikére 

kattintva jelenik meg a belső üzenetküldő ablak. 

 

 



 
További új PKR funkciók: 

o Elbíráláshoz szükséges dokumentumok listája: összeállítottuk a sikeres 

kárrendezéshez szükséges dokumentumok listáját. Ennek a listának a használatával 

a kárbejelentés véglegesítése előtt meg lehet győződni arról, hogy minden szükséges 

dokumentum csatolva lett-e a bejelentéshez, ezzel megelőzve a további 

dokumentum bekéréseket. Fontos, hogy az összefoglaló minden olyan 

dokumentumot tartalmaz, ami szükségessé válhat egy adott kár rendezéséhez, 

de ez nem azt jelenti, hogy mindenre szükség is lesz. A károsodás mértéke 

és összetettsége határozza meg, hogy mely iratok szükségesek. Ha esetleg 

valamely szükséges dokumentumot első körben nem csatoltok, az OKK-ban dolgozó 

kollégáink jelezni fogják nektek a PKR rendszerben. Ebben az esetben az első 

üzenetküldés után kapott azonosítószámra hivatkozva tudjátok pótolni az utólag 

bekért iratot. 

Az összefoglaló melléklet akkor jelenik meg, ha a belső üzenet ablakban 

kiválasztásra kerül a lakossági kárbejelentés OKK-ba csoport. A mezőben a fájl 

nevére (kárbejelentési összefoglaló melléklet) kattintva nyílik meg az összefoglaló 

excel táblázat. 

 

  

Az elbíráláshoz szükséges dokumentumok listáját és a továbbítás módját a kézikönyv 

1. számú melléklete is tartalmazza. 

 



 
2.1.2 Online kárbejelentés:  

 

Az első körös kárbejelentést az aegon.hu oldalon elérhető kárbejelentő felületen kell 
rögzíteni:  

https://www.aegon.hu/lakasbiztositas/online-lakasbiztositas-karbejelentes.html 

 

 

o Az online kárbejelentés a PKR gyorsmenüben elérhető SZOLGÁLTATÁSOK-ból is 

indítható, továbbá az ÜGYFÉLKERESŐBŐL a szerződésazonosítóra (2.1.1. 

pontban részletezve) kattintva: 

 

 
 

https://www.aegon.hu/lakasbiztositas/online-lakasbiztositas-karbejelentes.html


 

Néhány információ az online kárbejelentésekhez: 

 

o Az online lakásbiztosítási kárbejelentő felületen 3 lehetőség közül választhatunk: 

kárbejelentés természetes személyek részére, kárbejelentés gazdálkodó szervezetek 

részére, kárbejelentés társasházak részére. A természetes személyekre indított 

kárbejelentés során választhatunk a saját kárbejelentés és a felelősségi kárigény-

bejelentés közt (itt kell bejelenteni a gépjárműben keletkezett károkat is, ha azok 

rendezését lakásbiztosítás alapján, felelősségi kárként kérik). Az itt megjelenő 

kérdésekre sorban válaszolva van lehetőség a bejelentés elküldésére. 

o A káresemény leírásánál ne csak annyit írjunk, hogy beázás, vagy csőtörés, hanem a 

lényegesebb információkat is adjuk meg. pl.: csőtörés a konyhában, 2 fal elázott, 

stb. 

o Felelősségi kárként bejelentett gépjárműkároknál (pl. ha egy biciklis miatt károsodik 

a gépjármű) a károkozó telefonszáma (vagyonbiztosítás szerződője) szerepeljen és 

ne a károsulté. Károsult telefonszáma a gépjárműves kolléga számára lesz fontos a 

szemléhez. 

o A bejelentéshez fotókat és kárdokumentumokat lehet csatolni. Lehetőség szerint Pdf. 

formátumban összefűzve kerüljenek a dokumentumok csatolásra. 

o Az online felületen rögzített kárbejelentések a Contact Centerben kerülnek 

feldolgozásra, ezt követően pedig kárszakértői szemlés vagy szemle nélküli 

kárrendezésre. 

 

Kárbejelentéskor munkatársaink megvizsgálják a biztosítási szerződés érvényességét, és 
ellenőrzik, hogy a feltételek alapján a bejelentett káresemény beletartozik-e a vonatkozó 
biztosítás kockázatviselési körébe, illetve hogy tartalmaz-e önrészesedést, és ha igen, 
mekkora a mértéke. 
 

Sikeres kárbejelentéshez minimálisan az alábbi adatok szükségesek: 

 Biztosítási szerződés azonosítószáma 
 káresemény időpontja 
 kockázatviselési cím 
 Kár rendezésében illetékes személy neve, címe, telefonos és elektronikus 

elérhetősége 
 (Felelősségi kár esetén a károsult neve, címe, telefonos és elektronikus 

elérhetősége és bankszámlaszáma) 
 Káresemény rövid leírása, károsodás időpontja és helye (emelet, ajtószámmal 

együtt), károsodott vagyontárgyak megnevezése 
 Várható, becsült kárösszeg 
 Bankszámlaszám, ahová a kártérítést utalhatjuk 
 Ha rendelkezésre áll, úgy kérjük, a káreseménnyel kapcsolatos fotóikat, 

számlákat, hatósági és egyéb dokumentumokat 
 

Fontos, hogy Ügyfelünk a kár bejelentésétől számított 5 napig a károsodott vagyontárgy 
állapotán ne változtasson, illetve csak a kár mértékének csökkentése érdekében 
szükséges – de a biztosító kárfelmérését nem akadályozó – ésszerű kárenyhítési 
intézkedéseket tegye meg. Kérjük továbbá, hogy a fel nem használt, illetve kiselejtezett 
alkatrészeket, berendezéseket további 30 napig őrizze meg Ügyfelünk változatlan 
állapotban. Amennyiben a kár rendezéséhez helyszíni szemle szükséges, úgy a szemle 
időpontjának egyeztetése érdekében az eljáró kárszakértő telefonon vagy írásban felveszi 
a kárban illetékes személlyel a kapcsolatot. 
 

 



 
 
2.1.3 Kárrendezéshez szükséges dokumentumok 

A minél gyorsabb kárrendezés érdekében (biztosítási esemény, a szolgáltatásra való 
jogosultság és a szolgáltatás összegének megállapításához) káresettől függően különböző 
iratokra és bizonylatokra van szükség. Ezek mielőbbi kitöltésével és átadásával 
gyorsítható a kárrendezés menete.  
A hatósági intézkedést igénylő károk esetén (tűz; robbanás; betöréses lopás- és rablás; 
besurranás; idegen jármű ütközése, illetve a vandalizmus) a károkat a lehető legrövidebb 
időn belül be kell jelenteni az eljáró hatóságnál. 
Az elfolyt víz mennyiségének-, illetve az áramkimaradás tényének és hosszának 
igazolását pedig a területileg illetékes szolgáltatótól kell beszerezni Ügyfelünknek. (az 
ehhez szükséges nyomtatványt a 2. számú melléklet tartalmazza) 
 

2.1.3.1 Elemi károk  

(A károsodás mértéke, összetettsége határozza meg, hogy mely iratok szükségesek) 

 épület helyreállítási/javítási árajánlatok, számlák, alaprajzok, fotók 
 a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista 
 vállalkozásra kötött vagyontárgyak káraiban leltár, beszerzési számla, ÁFA nyilatkozat 
 régebbi engedélyezési/kivitelezési tervek, alaprajzok 
 Szerviz által készített szakvélemény a károsodott készülékekről, ingóságokról. 

Szervizbe csak a szakértői szemlét követően, vagy a biztosító munkatársaitól kapott 
felhatalmazás után vihető el a készülék. 

 

2.1.3.2 Betöréses lopás, rablás  

(A károsodás mértéke, összetettsége határozza meg, hogy mely iratok szükségesek) 
 az eltulajdonított ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista:  

 
https://www.aegon.hu/media//dokumentumok/lakasbiztositas/ingosagi-reszletezo-

OL-VI-151104.pdf 
 

 az eltulajdonított nemesfémtárgyak azonosítására alkalmas tételes lista:  
 
https://www.aegon.hu/media//dokumentumok/lakasbiztositas/nemestargyak-OL-NJ-

151104.pdf 
 
 rendőrségi feljelentés, vagy lezáró határozat, indokolt esetben zárszakértői 

szakvélemény (rendőrségi) 
 tulajdonjogot igazoló, alátámasztó dokumentumok: számlák, garanciajegyek, 

adásvételi szerződés, családi fotók  
 

2.1.3.3 Villámcsapás másodlagos hatása miatti túlfeszültségkár  

(A károsodás mértéke, összetettsége határozza meg, hogy mely iratok szükségesek) 
 A meghibásodott elektromos berendezést szakszervizben kell bevizsgáltatni. 

Szervizbe csak a szakértői szemlét követően, vagy a biztosító munkatársaitól kapott 
felhatalmazás után vihető el a készülék. 

 ha gazdaságosan javítható, akkor a javításról számlát és szakvéleményt kell 
benyújtani 

 ha gazdaságosan nem javítható, akkor szakvéleményt kell benyújtani, mely 
tartalmazza a kalkulált javítási költséget, a károsodott vagyontárgy pótlási értékét és 
az esetleges maradványértékét 

 Villámcsapás károk esetén a számítástechnikai berendezésekben keletkezett károk 
bevizsgálására, az eszközök javítására és így a károk rendezésére új szolgáltatói 
kárrendezést vezettünk be. A szolgáltatást országos szinten a Laptopszalon Kft. végzi. 

https://www.aegon.hu/media/dokumentumok/lakasbiztositas/ingosagi-reszletezo-OL-VI-151104.pdf
https://www.aegon.hu/media/dokumentumok/lakasbiztositas/ingosagi-reszletezo-OL-VI-151104.pdf
https://www.aegon.hu/media/dokumentumok/lakasbiztositas/nemestargyak-OL-NJ-151104.pdf
https://www.aegon.hu/media/dokumentumok/lakasbiztositas/nemestargyak-OL-NJ-151104.pdf


A központjuk Pécsett van, a szemléket ők kapják meg, majd osztják szét a 
kárhelyszínnek megfelelően a telephelyeik között. A károsodott készülékeket igény 
szerint a GLS szállítócég közreműködésével szállítják be a legközelebbi telephelyükre, 
ahol a készülékeket bevizsgálják és lehetőség szerint megjavítják. Amennyiben a 
villámcsapás során számítástechnikai eszköz károsodik a Contact Center a szolgáltató 
részére szervezheti ki közvetlenül a szemlét. Sok esetben előfordul azonban, hogy 
nem csak számítástechnikai eszköz károsodik, hanem más műszaki berendezés is, 
ilyenkor a szemlét kárszakértő kollégánk végzi el. 

 
Fontos!!! A villámcsapás okozta kárigény esetén a biztosító egyéb jelzéséig a készülékek 
bevizsgálását, javítását – a kárhelyszínről történő elszállítását - nem szabad megkezdeni. 
A bevizsgálásról kiállított szakvélemény mindig tartalmazza a hiba kiváltó okát, a 
károsodott eszköz tulajdonosának nevét, címét, pontos gyártmányt, gyártási évet. 
 

2.1.3.4 Vízkár, csőtörés 

(A károsodás mértéke, összetettsége határozza meg, hogy mely iratok szükségesek) 
 A csőtörés helyének pontos kiderítése (műszeres vizsgálat vagy feltárás) után jelentse 

be az ügyfél a kárt.  
 A vészelhárítást a további károk elkerülése érdekében el kell végezni. Fontos, hogy a 

kárkori állapotról fotókat kell készíteni, illetve a sérült csővezetéket meg kell őrizni a 
kárbejelentés tartalmának ellenőrzése miatt.  

 Fontos, hogy kizárólag a kárral összefüggésben történő bontást és helyreállítást 
térítjük ügyfelünknek. Amennyiben szakemberrel végezteti el ezt a munkát, akkor a 
számlán/árajánlaton legyen feltüntetve a helyreállításhoz szükséges anyagok 
mennyisége, minősége (tételes lista), pl. a cserére szoruló csővezeték minősége, 
hossza, az elvégzett munkák, feltárási munkák mennyisége, a helyreállításhoz 
szükséges további anyagok és azok mennyisége. 

 
 
FONTOS!!! Társasházi közös károk esetén a biztosított csak a helyszíni kárfelmérést 
követően kezdje meg a helyreállítást, a károsodott vagyontárgy állapotán csak a 
kárenyhítéshez szükséges mértékben változtathat. Amennyiben a további károk 
megelőzése érdekében a helyreállítás halaszthatatlan, úgy minden esetben kérjük 
fotókkal dokumentálni az eredeti (károsodott) állapotokat, valamint a kicserélt sérült 
csőszakaszok megőrzését a szakértői szemléig. 
 

2.1.3.5 Üvegtörés  

(A károsodás mértéke, összetettsége határozza meg, hogy mely iratok szükségesek) 
 Amennyiben a biztosító a helyreállítás megkezdését engedélyezi – telefonos 

kárbejelentés során az ügyintéző tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy megkezdheti-e a 
helyreállítást -, úgy annak megkezdésére előzetes szakértői szemle nélkül is 
lehetőség van. Azonban ilyen esetben is célszerű a törött üvegfelületek fotókkal 
történő dokumentálása a kárbejelentés tartalmának későbbi ellenőrizhetősége miatt 

 Társasházi biztosítások esetén a biztosított csak a helyszíni kárfelmérést követően 
kezdje meg a helyreállítást, a károsodott vagyontárgy állapotán csak a 
kárenyhítéshez szükséges mértékben változtathat. 

 szakemberrel történő helyreállításról számla vagy árajánlat 
 a számlán legyen feltüntetve a kicserélt és a beépített üvegek pontos fajtája, mérete, 

mennyisége 
 
FONTOS!!! Társasházi biztosítások esetén a biztosított csak a helyszíni kárfelmérést 
követően kezdje meg a helyreállítást, a károsodott vagyontárgy állapotán csak a 
kárenyhítéshez szükséges mértékben változtathat. 
 
 
 



2.1.3.6 Felelősségi károk  

(A károsodás mértéke, összetettsége határozza meg, hogy mely iratok szükségesek) 
 a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista (károsultként) 
 épület helyreállítási árajánlatok, számlák (károsultként) 
 károkozói nyilatkozat (károsultként vagy károkozóként) 
 gépjárműben történt károkozás esetén a gépjármű tulajdonosa részéről szükség van 

a gépjármű kárbejelentő nyomtatvány kitöltésére is 
 amennyiben rendőrségi intézkedés is történt az ügyben (pl. közúti baleset), úgy a 

hatósági dokumentumok másolatára is szükség lesz.  
 
Minden esetben a károsodás mértéke, összetettsége határozza meg, hogy adott 
kárügyben a biztosítónak mely iratokra van szüksége az igény elbírálásához. A szükséges 
dokumentumok körét a szerződési feltételek tartalmazzák, de a biztosítottnak minden 
esetben joga van olyan további bizonyítékok felmutatására, amelyeket követelésének 
érvényesítéséhez szükségesnek lát. 
 
A kárrendezéshez szükséges iratokat kérjük, a PKR rendszeren keresztül, a fent 
részletezett módon csatolni a kárügyhöz. 
 
FONTOS!!! A biztosító jogosult a benyújtott helyreállításról és javításról szóló számlákat 
és árajánlatokat, illetve minden egyéb dokumentumot ellenőrizni. Így azokat minden 
esetben számlarészletezővel együtt kell kérni a szakembertől, mely tartalmazza a 
felhasznált mennyiségeket, anyagokat és azok egységárait, illetve a munkadíjat és a 
szakvéleményét. 
 
2.1.4 Kártérítés 

Szolgáltatásunk az igénybejelentést követő 15 napon belül esedékes. Ha a kártérítési 
összeg kifizetéséhez valamilyen igazoló okiratot köteles Ügyfelünk bemutatni, akkor a 
határidőt attól a naptól számítjuk, amikor az utolsó szükséges irat a biztosítóhoz 
beérkezett. 
Tipp: Javasoljuk, hogy a kártérítést bankszámlaszámra kérje Ügyfelünk, ugyanis így a 
kártérítés megindítását követő munkanapon már rendelkezésére áll az összeg, míg postai 
utalásnál a teljesülés akár további 5-7 munkanapot is igénybe vehet. 
 
FONTOS!!! Ha a biztosított ingatlan jelzálogjoggal vagy önálló zálogjoggal terhelt – és a 
biztosítási kötvény zálogjogi záradékkal van ellátva – akkor a bank és ügyfél között 
létrejött záradék alapján, az ott meghatározott kártérítési limitösszeg feletti kártérítést 
csak a zálogjogosult lemondó nyilatkozatának benyújtása esetén fizethetjük ki a 
biztosítottnak (zálogkötelezettnek). 
 
2.1.5 Felülvizsgálati lehetőség 

Amennyiben Ügyfelünk kárügyének rendezésével, a kártérítési összeggel, vagy 
biztosításával kapcsolatban kérdés, észrevétel vetődik fel, esetleges pótszemle vagy 
felülvizsgálati igényét szeretné bejelenteni, úgy azt is a PKR rendszeren keresztül, illetve 
a lakaskar@aegon.hu email címen tudja megtenni. 
 
FONTOS!!! A sikeres igénybenyújtáshoz szükséges az ügyfél szerződésszáma, 
káresemény azonosításához kárszám (esetleg kárbejelentési azonosító) illetve a röviden 
megfogalmazott igény, valamint az azt alátámasztó dokumentumok (pl. számlák, 
árajánlatok, tulajdonjogi igazolások, fotók stb.). 

https://www.aegon.hu/media/dokumentumok/gepjarmu_karbejelento.pdf
mailto:lakaskar@aegon.hu


2.2 ÉLET-, baleset- és egészségbiztosítási kárbejelentés folyamata 

2.2.1 Kárbejelentés PKR rendszerben: 

Az élet kárbejelentések feldolgozási idejének csökkentése érdekében kérjük a PKR 

rendszer új funkcióinak használatát az élet kárbejelentésekhez kapcsolódó 

dokumentumok továbbítására. 

A PKR rendszerben továbbított igénybejelentések egyből a Kont@kt - központi 

ügyfélkiszolgálási rendszer - megfelelő csatornájába érkeznek. Ezzel nagymértékben fel 

tudjuk gyorsítani a kárbejelentési folyamatot a hagyományos úton továbbított igények 

feldolgozásához képest. 

A PKR-ben az alábbi elektronikus dokumentumtovábbítási lehetőségek közül lehet 

választani: 

 Belső üzenetből indítva 

 Szolgáltatás modulból indítva 

 Ügyfélkeresőből szerződésazonosítóról indítva 

 

A kárbejelentéshez kapcsolódó dokumentumok továbbításának részletes leírását a 2.1.1 

pont tartalmazza.  

 

A 2.1.1 pontban részletezetteknek megfelelően bizonyos kárbejelentési típusok esetében 

a kárbejelentéshez tartozó dokumentumok egy részét eredetiben is el kell küldeni a 

Kárrendezési Központba. A kárrendezés időtartamát ezekben az esetekben azáltal tudjuk 

csökkenteni, hogy a kár feldolgozását végző kollégák, a PKR-ben továbbított elektronikus 

dokumentumok alapján a továbbítást követően azonnal meg tudják kezdeni a 

kárfeldolgozást, így az eredetiben szükséges dokumentumok beérkezését követően - 

optimális esetben - azonnal indulhat a kárösszeg folyósítása az ügyfél részére. 

 

2.2.2 ÉLET-, baleset- és egészségbiztosítási Kárbejelentés típusok a PKR-ben: 

A PKR-ben történő élet kárbejelentés továbbítások során az alábbi típusok közül lehet 

választani. Az egyes típusokhoz tartozó biztosítási eseményeket ebben az anyagban 

részletezzük, a PKR rendszerben az egyes típusok nincsenek tovább részletezve. 

 

o Lejárat 

 lejárat 

 ütemezett lejárat 

o Visszavásárlás 

o Részvisszavásárlás 

 részvisszavásárlás 

 részkifizetés 

o Múlékony sérülés vagy nyugdíj (élet, lakás) 

 csonttörés, csontrepedés 

 baleseti eredetű munkaképtelenség, táppénzes állomány 

 Kórházi (fekvőbeteg gyógyintézeti) ápolás 

 Betegségi eredetű táppénzes állomány 

 Gyermekszületés 

 Nyugdíjazás, rokkantsági nyugdíjazás 

 AD03-as szolgáltatások (napégés, kullancscsípés, állatharapás) 

o CSÉB megváltás 

o Haláleseti igénybejelentés 



 Biztosított baleseti halála 

 Biztosított nem baleseti halála 

 Biztosított élet-/házastársának halála 

 Biztosított gyermekének halála 

 Biztosított gyermekének halva születése 

 Végstádiumú betegség 

o Egyéb személybiztosítási igénybejelentés 

 Haláleseti szolgáltatás előrehozott kifizetése 

 Kritikus betegség 

 Baleseti rokkantság (maradandó egészségkárosodás) 

 Rokkantsági ellátás 

 Műtét 

 Baleseti eredetű égési sérülés 

 Kórházi napi térítés 

 házi vizit, betegszállítás 

 

2.2.3 Élet, baleset-, és betegségbiztosítási szolgáltatási igények és 
elbírálásukhoz szükséges dokumentumok 

A táblázat (1. sz. melléklet) eseményenként tartalmazza a szolgáltatási igény 
teljesítéséhez szükséges dokumentumokat. A dokumentumok nagy részét szkennelve kell 
továbbítani, a szkennelést követően a dokumentumokat az ügyfeleknek vissza kell adni. 
A táblázatba jelölve vannak azok a dokumentumok, ahol az eredeti dokumentumok 
továbbítását is kérjük.  
Csak abban esetben kell a kötvényt eredetiben vagy a kötvénypótló nyilatkozatot 
eredetiben beküldeni, ha a kifizetéssel egyidejűleg az alap- vagy kiegészítő biztosítás  
megszűnik. Az egész biztosítás megszűnését eredményezik: halál, lejárat, teljes 
visszavásárlás, terminális szolgáltatás, nyugdíjbiztosítások esetén az öregségi nyugdíj, 
TB/megváltozott munkaképességre vonatkozó szolgáltatás. A kiegészítő biztosítás 
megszűnésével járó események: Kritikus betegség, TB I-II. rokkantság, Daganatos 
betegségek, baleseti rokkantság, ha összesített mértéke eléri a 100%-ot. 
 
Bármely szolgáltatást érinthetik a következő információk:  

 Fontos, hogy az igénybejelentő nyomtatványok maradéktalanul legyenek 

kitöltve! A dokumentumok, nyilatkozatok hiányos kitöltése újabb 

dokumentum bekérést eredményez! 

 A kifizetéshez az ügyfél bankszámlaszámának megadását kérjük!  

 Amennyiben a benyújtott dokumentumok nem elegendőek az igény 

elbírálásához további dokumentum bekérés szükségessé válhat!  

 Személyi dokumentum másolat csatolása esetén a fénykép kitakarásával 

készült másolat csatolása szükséges.  A dokumentumok fényképet nem 

tartalmazhatnak!  

 A Biztosító a biztosítási szolgáltatás teljesítésének esedékességét a bejelentett 

káresemény tekintetében indult büntető-, vagy szabálysértési eljárás jogerős 

befejezéséhez nem kötheti. 

 Személyes azonosítás megtörténtét az ügyintéző az igénybejelentőn az 

igazolvány számok feltüntetésével, aláírással és cégbélyegzővel igazolja. 

 Idegennyelvű dokumentumok benyújtásakor azok hiteles, magyar nyelvű fordítását 

kérjük.  

 Ha a szolgáltatás kedvezményezettje kiskorú, cselekvőképtelen vagy korlátozottan 
cselekvőképes ügyfél, akkor az igazolt törvényes képviselő, gondnok nyilatkozata 
szükséges. 



 Hitelezői, illetve visszavonhatatlan kedvezményezett esetén a hitelező, illetve a 
visszavonhatatlan kedvezményezett  adatai, nyilatkozata, rendelkezése. 

 

Biztosítási és egyéb szolgáltatási igények bejelentése  

A biztosítási esemény meghatározását, a szolgáltatás teljesítési feltételeit, a teljesítés 
határidejét a biztosítás megkötésekor érvényes biztosítási szabályzat tartalmazza. A 
kárrendezési tudnivalókat a módozat bevezetési utasításai, illetve azok esetleges 
módosítása tartalmazza. Fontos, hogy szolgáltatási kötelezettsége a biztosítónak csak 
érvényes biztosítás alapján van, a biztosításban szereplő kockázatra és biztosítottra.  
 
 
Szolgáltatási igények fajtái: 

 

2.2.3.1 Biztosított halála 

A szabályzati feltételektől függően a biztosított bármely okú halála, baleseti halála vagy 
közlekedési baleseti halála a biztosítási esemény. A biztosítási esemény az adott 
biztosítás/kiegészítő biztosítás megszűnését eredményezi vagy díjátvállalással marad 
érvényben a biztosítás.  

2.2.3.2 Terminális állapot 

A biztosítási tartam alatt olyan betegség, illetve olyan stádium kialakulása, ami miatt az 
elérhető, rendelkezésre álló gyógymódok ismeretében, az aktuális orvosi ismeretek 
szerint hatásos gyógymód hiányában a biztosított várható élettartama 1 évnél 
rövidebb.  

2.2.3.3 Baleseti maradandó egészségkárosodás: 

Amputáció, vagy szervelvesztés esetén azonnal, egyéb esetekben a végleges állapot 
kialakulása után, a balesettől számított legkorábban 1, legkésőbb 2 év elteltével állapítja 
meg a biztosító a rokkantság mértékét. Az elbírálás során kizárólag az adott baleset 
következményeképp kialakult funkciókiesést méri fel az orvosszakértő. A biztosítás 
tartama alatt több kifizetésre is sor kerülhet. Amennyiben a maradandó 
egészségkárosodás összesített mértéke eléri a 100%-ot, akkor további baleseti 
rokkantsági kifizetésre nem kerülhet sor, az adott biztosított vonatkozásában a baleseti 
rokkantsági kockázat vállalása megszűnik.   
Első fokon, a benyújtott orvosi dokumentumokból történik a baleseti rokkantság 
mértékének megállapítása, amennyiben szükséges, személyes vizsgálatra az elbíráló 
orvos, vagy irodavezető tehet javaslatot.  
 

2.2.3.4 Kórházi ápolás  

A biztosított aktív kórházi ápolása esetén módozattól függően fix összegű vagy napi 
térítéses szolgáltatást nyújt a biztosító. A biztosítási kiegészítő jellegétől függően 
baleseti, vagy betegséggel összefüggő gyógyászati ápolás esetén, ha a módozat 
szabályzata tartalmazza, akkor meghatározott napot elérő fekvőbeteg gyógyintézeti 
ápolás miatt esedékes a biztosító szolgáltatása. 
 

2.2.3.5 Műtéti szolgáltatás 

A biztosított orvosilag indokolt, engedéllyel rendelkező orvos által, kórházban végzett, a 
kiegészítő szabályzatban meghatározott baleseti vagy betegséggel, állapottal összefüggő 
műtéte esetén nyújt a biztosító szolgáltatást. A szabályzati feltételektől függően fix 
összegű vagy a műtét térítési kategóriája szerinti a szolgáltatás. Az egyes módozatoknál 
alkalmazott műtéti lista a biztosító honlapján megtekinthető.  
 



2.2.3.6 TB rokkantsági szolgáltatás 

A társadalombiztosítási (TB) rokkantsági ellátások változása miatt megszűnt a korábbi TB 
I-II. és TB III. besorolás, módosultak a TB rokkantsági szolgáltatások. A változásokról a 
régi és új TB rokkantsági szolgáltatások megfeleltetéséről a 2/E/2012. Életbiztosítási 
vh.utasítás rendelkezett.  

TB I. rokkantsági 

csoport

100%, 

munkaképtelen, 

mások ellátására 

szorul, 

TB I. rokkantsági 

csoport

TB. 79%-ot meghaladó 

egészségkárosodás és 

mások gondozására 

szorul

E

egészségi állapot mértéke 1-30% 

önellátásra nem vagy csak részben 

képes, rehabilitációja nem javasolt

TB II. rokkantsági 

csoport

100% 

munkaképtelen, 

önellátásra képes

TB II. rokkantsági 

csoport

 és mások gondozására 

szorul
D

egészségi állapot mértéke 1-30%,  

kizárólag folyamatos foglalkoztatással 

foglalkoztatható (önellátásra képes) 

TB III. rokkantsági 

csoport

67-99% 

munkaképtelen

rokkantsági 

nyugdíjat nyújtó TB 

III. rokkantsági 

csoport

50-79% mértékű 

egészségkárosodás  , 

nem rehabilitálható (TB 

III. egyrésze)

C2
egészségi állapot mértéke 31-50%,  

foglalkozási rehab. nem javasolt, 

szabályzatban szereplő biztosítási 

események 2008. előtt 

rokkantsági események megfeleltetése a 

2008-tól érvényes kategóriáknak

rokkantsági események megfeleltetése a 2012-től 

érvényes kategóriáknak

TB rokkantsági kategóriák megfeleltetése 

 

A szabályzatok tartalmazzák, hogy a biztosító kockázatvállalása az E és a D vagy esetleg 
a C2 kategóriára is vonatkozik-e. A biztosított megváltozott munkaképessége a 
kiegészítő, illetve a nyugdíjbiztosítások esetén a biztosítás megszűnését eredményezik.  

2.2.3.7 Baleseti égés - napégés szolgáltatás 

Az AD03 biztosítás alapján napégés okozta sérülésekre, minden egyéb kiegészítő esetén 
a baleseti eredetű égésre (ennek nem része a napégés) nyújt a biztosító szolgáltatást, az 
égés kiterjedtsége, súlyossága szerint. Az AD03 módozat adott kiegészítője napégésre fix 
összegű szolgáltatást nyújt. 

2.2.3.8 Kritikus betegségek 

A biztosító a kiegészítőtől függően a daganatos betegségekre, 7 vagy 20 kritikus 
betegségre nyújt szolgáltatást. A biztosítási események meghatározását, az igény 
elbírálásához szükséges speciális dokumentumokat a szabályzati feltételek tartalmazzák.  

2.2.3.9 Táppénzes betegállomány 

 
A biztosítottnak folyamatos, szabályzattól függően meghatározott tartamot elérő,   
táppénzes betegállománya esetére a CSÉB/80, a CSÉB/150, a CSÉB-M biztosítás, 
valamint a 18. és a 19. díjszabású életbiztosítás és az AD03 nyújt szolgáltatást. 

2.2.3.10 AEGON Doktor Egészségprogram 

 
Az AEGON Doktor egészség-program külső szolgáltató - az Advence Medical Hungary Kft. 
és a Főnix-Med Egészségügyi Szolgáltató Zrt - által végzett:  

 telefonos egészségügyi tanácsadás,  
 második orvosi szakvélemény nyújtása,  
 házi vizit,  
 betegszállítás szolgáltatásokat tartalmazza. 

Továbbá a biztosító által rendezett Életbiztosítási szolgáltatástechnikai kiegészítő 
szolgáltatása is része.  
A szabályzati feltételek tartalmazzák a külső szolgáltatók elérhetőségét, ahol a 
szolgáltatási igényt be kell jelenteniük.   



2.2.3.11 Öregségi nyugdíjazás  

A CSÉB 80 és CSÉB 150 biztosítás fix összegű szolgáltatást nyújt öregségi nyugdíj 
esetén, a kifizetést követően a biztosítás továbbra is érvényben marad. A CSÉB Extra, az 
Aranyfedezet, a CSÉB-Évgyűrű biztosítás és a nyugdíjbiztosítások lejárati időpontja a 
biztosítottnak a biztosítás megkötésekor érvényes, törvényes öregségi nyugdíjazásának 
időpontja. A 2014.01.01. után kötött nyugdíjbiztosítások esetén, a biztosítottnak a 
biztosítás megkötésétől számított 5 éven belüli öregségi nyugdíjazása esetén – a 
nyugdíjbiztosítások után igénybe vehető adójóváírás miatt -  járadékszolgáltatás válhat  
esedékessé.  

2.2.3.12 Részvisszavásárlás 

Az alapbiztosítások különös feltételei szabályozzák a részvisszavásárlás felvételének 
lehetőségét, illetve annak legkorábbi időpontját. Ez a pénzalapból történő tőkekivonás 
lehetősége, a kifizetést követően nem szűnik meg a szerződés. A biztosítás tartama alatt 
többször igényelhető, összege csökkenti a pénzalap értékét.  
 
A részvisszavásárlás időpontjának az írásbeli igénybejelentés biztosítóhoz való 
beérkezésének napját tekintjük. Az összes irat beérkezésétől számított 30 napon belül 
esedékes a kifizetés. Ahhoz, hogy a szerződés ne kerüljön veszélybe, a részvisszavásárlás 
után a pénzalapnak minimálisan az elégséges pénzalap értékét el kell érnie. Amennyiben 
ez a feltétel nem teljesül, a szerződő ismételt értesítése mellett a visszavásárlási összeg 
kerül kifizetésre és a biztosítás megszűnik.  
Részvisszavásárlás igénylése esetén, a biztosító a részvisszavásárlás időpontjában 
érvényes rész-visszavásárlási költséget számít fel. Ez a költség az „alapbiztosítások 
különös feltételeinek függelékében” kerül meghatározásra, összegét a biztosító minden 
év június 1–jei hatállyal, legfeljebb az akkor érvényes, a biztosító által ajánlott indexszel, 
a szerződő tájékoztatásával megemelheti. 
A részvisszavásárlás a kívánt összegnek megfelelő befektetési egységek eladását jelenti. 
Az eladandó egységek számának megállapítása az utoljára ismert eszközalap-árfolyamok 
alapján történik. 

A részvisszavásárlás összegét kamatadó terhelheti.  
 
2014.03.15-után kötött szerződésekre: Részvisszavásárlás csak díjrendezett szerződésre 
igényelhető! 

2.2.3.13 Részkifizetés 

A biztosítási tartam 61. hónapjától, a tartam alatt egy alkalommal igényelhető RA-01 és 
RA-02 terméknél. A részkifizetési szolgáltatás első részkifizetési időpontja legkorábban az 
5. biztosítási évforduló lehet.  
 
A részkifizetés kedvezményezettje lehet: szerződő és a hitelező pénzintézet.  
Igénylés feltétele, hogy a részkifizetésre vonatkozó írásbeli igény az RA-01 terméknél az 
évforduló előtt 30 nappal, RA-02 terméknél az évforduló előtt 90 nappal beérkezzen. A 
beérkezett igény alapján a részkifizetési tudnivalókról az OKK írásbeli tájékoztatást ad.  
Részkifizetés (azonos vagy növekvő összegű részletek kifizetése) esedékes, az első 
részkifizetési időpontot követő minden biztosítási évfordulón automatikusan, az utolsó 
kifizetés időpontja megegyezik a biztosítás lejáratának időpontjával.  
 
Kölcsön nem igényelhető, amennyiben a szerződésre részkifizetési szolgáltatást jegyeztek 
be, illetve ha a szerződés kölcsönnel terhelt, akkor nem lehet részkifizetést igényelni.  
 

2.2.3.14 Visszavásárlás 

Az „alapbiztosítások különös feltételei” szabályozzák a visszavásárlás lehetőségét, illetve 
annak lehetséges legkorábbi időpontját. A visszavásárlási igények kezelése a 49/2016/II. 
elnökvezérigazgatói utasítás, a Visszavásárlási igények kezelésére vonatkozó utasítás 
szerint történik.  



 
A 2010. május 1-je előtt kötött FUFI-s életbiztosítások (kivétel MF), minden ablakos 
szerződés és  MMX szerződések esetében az első irat beérkezésének napjával indítjuk el 
az eszközalap kivonást/eladást/megszűntetést, akkor is, ha hiányosan érkezik be a 
visszavásárlási nyilatkozat. 
A 2010. május 1. után kötött életbiztosítások esetében és az MF szerződések esetében az 
utolsó irat beérkezésének napjával indítjuk a megszűntetést. 
A LIFE-os szerződések esetében, függetlenül a kötés napjától (2010. évi előttiekre is) a 
szabályzat szerint a igény elbírálását (összes irat beékezését) követő 7 napon belül 
töröljük a szerződést és az azt követő értékelési napon adjuk el a befektetéseket. 
 
A 100.000,- feletti kifizetésekről minden esetben levelet küldünk a jogosultnak. 
 
Ha a szerződésen befektetés-technikai kiegészítő van érvényben, akkor a részkifizetési 
szolgáltatás iránti igény bejelentését követően, a befektetés-technikai kiegészítő 
automatikusan megszűnik a bejegyzést követő hónap 1-jei hatállyal.  
 
Hitelfedezeti (banki kedvezményezett) részkifizetésnél a részkifizetési összeg nagyságát 
a hiteltőke és a részkifizetési időpontok számának hányadosaként határozzuk.  
RA-01 esetén a részlet-kifizetési szolgáltatást kamat terheli, amelynek mértéke azonos a 
pénzalapra jóváírt befektetési kamat mértékével. /portfóliórendszer kezeli a kamat és 
költségszámítást/  
 
A kifizetés feltétele mindkét terméknél: az aktuális pool és elégséges pénzalap és a 
kifizetési mutató különbözete fedezetet nyújtson a kifizetésre.  
Ha a pénzintézet a kedvezményezett, akkor csak az ő hozzájárulásával történhet: 
visszavásárlás, szerződőváltás, szerződés-módosítás, kedvezményezett váltás.  
 
RA-01 esetén a részkifizetéseket a szerződő a kívánt részkifizetési időponttól leállíthatja, 
amennyiben erre vonatkozó kérelme, ezen időpont előtt legalább 90 nappal a 
biztosítóhoz beérkezik.  
RA-02 terméknél lejáratkor először a részletkifizetést teljesítjük, majd a 
maradványértéket, lejárati szolgáltatásként fizetjük. 
 

2.2.3.15 CSÉB megváltás 

 
A régi CSÉB biztosításoknak nincs sem lejárata, sem megtakarítása. Mivel a 
szerződéskötés óta nem csak a díjuk maradt változatlan, hanem a szolgáltatási összegeik 
is, ezért ezek a biztosítások elértéktelenedtek. A szabályzattól az ügyfeleink javára 
eltérve, szerződéseiket az adott évben meghirdetett feltételek szerint válthatják meg. A 
szerződés megváltására vonatkozóan ügyfelünknek kérelmet kell benyújtani, amit 
eredetiben kell az OKK-ba megküldeni. 
 

2.2.3.16  Lejárat 

A lejárati összeg kifizetésével a szerződés maradékjog nélkül megszűnik. A lejárati 
szolgáltatást kamatadó elszámolása terhelheti, az esetleges adó elszámolásáról igazolást 
állít ki a biztosító.  
A lejárati igények kezelése az 41/2012/II számú elnökvezérigazgatói utasítás a Lejáró 
életbiztosítások kezelésének folyamatáról szerint történik. 
Gyakori kérdés pl.: miért nincs az összeg 02.01-jén a számlámon, ha február 1-jén lejárt 
a szerződésem?” Mert a lejárat napjáig a biztosító kockázatban áll (pl.: halálesetre), a 
befektetési egységhez kötött módozatok esetén a biztosító a lejárat napjával elindítja a 
befektetési egységek eladását, de azok értékesítése kb. 4 munkanap (unit eladás 
folyamatban). 



2.2.3.17 Ütemezett lejárat 

 
o RA-03, RA-04, MF, TRM-01, TRM-02, FTR-01, AF-01, AF-03, RUL-01, RUL-02, WA-

01, WAF-01 módozatokra igényelhető a szabályzatban leírtak alapján 
o A biztosítási évfordulókat követő 60 napos időszakban igényelhető szolgáltatás.  
o Előre meghatározott időpontok elérése esetén a pénzalap terhére teljesített 

ütemezett lejárati kifizetések sorozata.  
o Kézzel írott igényt szükséges továbbítani az OKK-ba, onnan küldik ki a 

nyomtatványt és a tájékoztatót. 
o Ütemezett lejárati kedvezményezett lehet: szerződő, hitelező pénzintézet, vagy a 

szerződő által jelölt kedvezményezett. Kivéve az RA-04, mert ott csak a szerződő 
és a hitelező pénzintézet lehet. 

o Az ütemezett lejárati szolgáltatásokat a szerződő (magánszemély) a kívánt 
ütemezett lejárati időponttól leállíthatja, amennyiben erre vonatkozó kérelme a 
kifizetési esedékesség időpontja előtt legalább 90 nappal a biztosítóhoz beérkezik, 
amennyiben más a kedvezményezett, úgy az ő hozzájárulása szükséges. 

o Az ütemezett lejárati szolgáltatás kifizetéssel a pénzalap értéke és a biztosítási 
összeg is csökken! 

o Az ütemezett lejárati szolgáltatási igény bejegyzése nem lehetséges, ha a 
biztosítás kölcsönnel terhelt. 

o Az ütemezett lejárati szolgáltatás bejegyzését követően már nincs lehetőség a 
biztosítási összeg értékkövetéssel történő növelésére, és további hitelfedezet 
bejegyzésére. 

 
 

2.2.4 Adatszolgáltatási, adózási kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó 
nyilatkozatok 

 

2.2.4.1 FATCA nyilatkozathoz: 

2014. július 1-től életbe lépett a FATCA szabályozás. A szabályozás végrehajtásával 
kapcsolatos tudnivalókat a 30/2015/II. számú Elnök-vezérigazgatói utasítás tartalmazza. 
 
Szolgáltatás teljesítésekor a kifizetés kedvezményezettjét természetes, illetve jogi 
személyek esetén is szükséges kitölteni a Fatca nyilatkozatot,  

 teljes és részvisszavásárlás 
 megtakarítási elemet is tartalmazó haláleseti szolgáltatás, 
 lejárat esetén, 

ha a kifizetés összege a 3,6 MFt-ot meghaladja. A nyilatkozatot a pénzmosási adatlap 
tartalmazza, szükség esetén az egyoldalas Fatca nyilatkozat is használható.  
 
A szolgáltatás teljesítése nem akadályozható, ha a FATCA azonosítás során feltett 
kérdésekre az ügyfél nem válaszol (kitöltése nem kötelező, a szolgáltatás teljesítésének 
nem feltétele), azonban itt is fel kell hívni az ügyfél figyelmét arra, hogy amennyiben 
nem tölti ki a válaszokat, abban az esetben „nem-együttműködőnek” kell tekintenünk az 
ügyfelet. A biztosító törvényi kötelezettsége az amerikai adóilletőségű és a nem 
nyilatkozó ügyfelek bejelentése a NAV-nál, ha a kifizetés összege meghaladja a 
bejelentési összeghatárt.  
 
Mivel 3,6 M Ft felett pénzmosási azonosítás is szükséges, ezért a FATCA nyilatkozat 
megadására csak azzal együtt, személyes azonosítás alapján kerülhet sor (ha szükséges, 
kárszakértő közreműködésével). 
 

2.2.4.2 EU adóilletőségre vonatkozó nyilatkozathoz: 

Az Art. 2015-től előírja, hogy a biztosító a havi adó-, és járulékbevallás keretében 
szolgáltasson adatot az uniós illetőségű személy részére - életbiztosítási szerződés 



alapján - kifizetett biztosítói teljesítésekről. Az adatszolgáltatáshoz amennyiben egy 
életbiztosításból kerül sor kifizetésre (akár szolgáltatásként, akár teljesítésként, akár 
egyéb módon), akkor a biztosítónak a kifizetésben részesülő személytől nyilatkozatot kell 
kérnie az adóügyi illetőségére vonatkozóan. 
 
A Biztosítónak az életbiztosításokhoz kapcsolódó bármilyen típusú kifizetés előtt kell az 
adóügyi illetőségről nyilatkoztatni a magánszemélyt. Életbiztosításnak minősül a 
nyugdíjbiztosítás, illetve a járadékbiztosítás is! 
 

o Életbiztosítási szolgáltatások esetén: 
 Visszavásárlás 
 Részvisszavásárlás 
 Visszavásárlásszerű törlés  
 Lejárat 
 Ütemezett lejárat 
 Haláleset 
 Rokkantsági nyugdíj, ha alapbiztosítás alapján teljesítjük (kiegészítő 

alapján teljesített szolgáltatásnál nem)  
 Nyugdíjszolgáltatás,  
 Régi életbiztosítások (NÉ 18, 19) táppénz szolgáltatásai,  
 Járadékbiztosítási kifizetés 
 (Díjátvállalás esetén a díjátvállalást követő kifizetés során) 

 
o Az olyan nem-élet biztosítások esetében, ahol a kifizetés kiegészítő kockázati 

életbiztosítás alapján történik  
o Kötvénykölcsön felvételekor 

 
A nyilatkozat mellett meg kell adni a bejelentőkön az ott megjelölt személyes adatokat is. 
Az adatok teljes körű megadása nélkül a nyilatkozat nem érvényes! Kifizetésre addig nem 
kerül sor, amíg a kifizetésre jogosult nyilatkozata nem áll rendelkezésre.  
 
A fenti nyilatkozatok megtételére csak és kizárólag a kifizetésre jogosult köteles és 
jogosult, ezt a meghatalmazott nem teheti meg helyette!  
A bejelentőn ilyenkor a nyilatkozati részt át kell húzni aláírás előtt, és odaírni, hogy külön 
nyilatkozat  kerül csatolásra. Ki kell adni az EU nyilatkozatot, amit az érintett faxon vagy 
postán küldjön meg az OKK-ba, vagy adja le az irodában. Az igénybejelentő 
továbbításkor a PKR-ben megjegyzésként rögzíteni szükséges, hogy a nyilatkozatot az 
ügyfél pótlólag küldi (az OKK ne postázza ki). 
 
 

2.2.4.3 Nyilatkozat munkáltatói befizetésekről  

Ugyancsak törvényi kötelezettség az Egész életre szóló életbiztosítások 
visszavásárlásakor a szerződőt nyilatkoztatni a biztosítás fennállása alatt teljesített 
esetleges munkáltatói, kifizetői díjbefizetésekről. A nyilatkozatot a visszavásárlás 
dokumentuma tartalmazza! 



2.3 GÉPJÁRMŰ kárbejelentés folyamata 

2.3.1 Online kárbejelentés 

GFB kárbejelentés esetén a károsultat tájékoztatni kell arról, hogy a károkozó 

szerződése meglétének és érvényességének ellenőrzésére nincs lehetőség, valamint 

tájékoztatni kell a kárbejelentés lehetséges módjairól (internet, Call Center).  

Amennyiben az ügyfél igényli, a honlapunkon az általa megadott információk alapján a 

bejelentés rögzíthető:  

 

https://www.online.aegon.hu/ugyfelszolg/gepjarmu_karbejelentes.html 

 

Az online kárbejelentés a PKR gyorsmenüben elérhető SZOLGÁLTATÁSOK-ból is 

indítható: 

 

 
 

2.3.2 Kárbejelentés PKR rendszerben: 

A PKR rendszerben kialakítottuk a kárbejelentéshez kapcsolódó dokumentumok 

elektronikus továbbítására szolgáló lehetőséget. Gépjármű kárbejelentések során, a 

papíron benyújtott kárbejelentések elektronikus továbbítására, ill. pótbejelentési – vagy 

felülvizsgálati igény, reklamáció esetén használandó funkció. A PKR rendszerben 

továbbított igénybejelentések egyből a Kont@kt - központi ügyfélkiszolgálási rendszer - 

megfelelő csatornájába érkeznek. Ezzel nagymértékben fel tudjuk gyorsítani a 

kárbejelentési folyamatot a hagyományos úton továbbított igények feldolgozásához 

képest. 

 

A PKR-ben gépjármű kárbejelentések esetében az alábbi elektronikus 

dokumentumtovábbítási lehetőségek közül lehet választani: 

 

 Belső üzenetből indítva 

 Szolgáltatás modulból indítva 

 

https://www.online.aegon.hu/ugyfelszolg/gepjarmu_karbejelentes.html


A kárbejelentéshez kapcsolódó dokumentumok továbbításának részletes leírását a 2.1.1 

pont tartalmazza.  

 

2.3.3 Kárbejelentés típusok a PKR-ben: 

 

A PKR-ben történő gépjármű kárbejelentés továbbítások során az alábbi típusok közül 

lehet választani: 

 Casco 

 Belföldi GFB 

 Nemzetközi GFB 

 

Gépjármű kárbejelentésekkel kapcsolatos további információk: 

 

2.3.4 Casco 

Casco kárnál érvényes biztosítás és megfelelő modul megléte a feltétel. Díjrendezettség 

+ 30 napig vehető fel kárbejelentés. Régi Ptk-s casco esetén, amennyiben az ügyfél 

díjhalasztást kapott már, úgy a díjhalasztásig fogadható a kárbejelentés. Új Ptk-s casco 

esetén pedig addig a póthatáridőig, ameddig a díjhátralékot rendezni tudja. A 

póthatáridőről az intervenciós levelünkben tájékoztatjuk az ügyfeleinket.  

 

A szakértő a CC-s kárrögzítés után, a megbízás megérkezésétől számított 24 órán belül 

felveszi a kapcsolatot károsultat. A szemle időpontját egyezeti telefonon. A szemlére ezt 

követően 3 munkanapon belül kerül sor. 

 
Tipp! Tudtad-e, hogy kiemelt javító partneri hálozatunknál is elvégezhető a 
kárszemle illetve a jármű javítása?  
Ebben az esetben a javító az ügyfeleink részére további kedvezményeket biztosít (javítás 
idejére csere gépkocsi szolgáltatás, hozom-viszem szolgáltatás, bizonyos esetekben 
önrész kedvezmény stb) Igény esetén Call Centerünk segít a legmegfelelőbb javító 
megtalálásában, de további hasznos információkat találhatsz honlapunkon is! 
 

2.3.5 Milyen iratok szükségesek a szakértői szemlénél? (Casco, GFB) 

 

 Forgalmi engedély,  

 a vezető jogosítványa (a fotó kitakarásával!), 

 baleseti bejelentő,  

 felelősség elismerő nyilatkozat,  

 rendőrségi jegyzőkönyv vagy határozat /ha készült/,  

 törzskönyv,  

 számlaszám az utaláshoz,  

 meghatalmazás a szerviznek /amennyiben van/.  

 

Minden iratot elegendő elektronikus úton eljuttatni a biztosítóhoz. Amennyiben ezek 

már a szemlén rendelkezésre állnak a szakértő lefotózza és a káranyaghoz csatolja 

őket.  

Ügyfeleink a honlapunkról letölthetik, és a szemlén a kárszakértőnek bemutathatják a 

gépjármű kárbejelentő nyomtatványt. (eredeti iratot ez esetben sem kell átadni a 

szakértőnek!) 



 

2.3.6 Kárbejelentéshez kapcsolódó iratok pótlása: 

 

Gépjármű kárbejelentések esetében is előfordul, hogy a kárbejelentő utólag pótol olyan 

iratokat, melyek szükségesek a kár elbírálásához. A PKR-ben ezek az iratok is 

továbbíthatók elektronikusan. Ilyen esetekben a szabad szöveges mező kitöltését 

javasoljuk minél több olyan információ megadásával, melyek segítenek beazonosítani a 

kárt, amihez tartoznak a később benyújtott iratok (kárszámot, rendszámot, a károkozó 

nevét, címét, a kár időpontját, stb.). 

 

Gépjármű károk esetében a – a vonatkozó szabályzattól és kártípustól függően - a 

következő iratokra lehet szükség (az iratok digitális formában történő csatolását kérjük, 

eredeti / papír alapú iratok megküldésére nincs szükség!) Az elbíráláshoz szükséges 

dokumentumokat az 1. sz. melléklet tartalmazza részletesen. 

 

o Kárbejelentő nyomtatvány 

o Forgalmi engedély másolata 

o Kék-sárga baleseti bejelentő (ha a helyszínen kitöltésre került) 

o felelősség elismerő nyilatkozat 

o Vezetői engedélyről nyilatkozat 

o Fotók a baleset helyszínéről (ha készültek) 

o Ha történt rendőrségi intézkedés: hatósági irat (helyszínelési jegyzőkönyv, 

helyszínbírság, igazolólap)  

o Totálkár rendezésnél: törzskönyv másolat vagy pénzintézeti nyilatkozat a 

kifizetéshez  

o Számlaszám a kifizetéshez 

o Szakértő vagy biztosító kérésére: javítási árajánlat 

o meghatalmazás a szerviznek 

o Ha szállították a gépkocsit: szállítási számla, menetlevél 

o tárolási költség esetén számla 

o Jogi személy esetén: Áfa nyilatkozat, aláírási címpéldány 

o értékcsökkenést csak GFB károknál fizethetünk. A károsultnak kérelmet kell 

beadni az OKK-ba, a térítésre meghatározott feltételek fennállása esetén van 

lehetőség. 

 

2.3.7 Egyéb fontos információk: 

 

o  A szakértői irodától beérkezett káranyagok teljes körű vizsgálata után a szakértői 

kalkuláció alapján megállapított kártérítési összeget fizetjük ki a felvételre 

jogosult részére (károsult, meghatalmazott, engedményezett stb). 

o Az okozó bonusz besorolása a kifizetett összegtől függetlenül a gépjármű 

típusának megfelelő fokozatot esik vissza, az okozott károk darabszáma számít. 

o Az okozónak csak az összegről adhatunk tájékoztatást (kalkuláció alapján történt 

kifizetés vagy számla alapján történt kifizetés, esetleg totálkár), a káriratokat - 

amelyeket az okozó nem írt alá, ill. nem ő küldte be - csak a károsult által az 

okozónak adott írásbeli meghatalmazására adhatjuk ki. Ha ilyen kérés érkezik, azt 

az OKK-ba kell továbbítani  

o A szemle elvégzése után elkezdhető a javítás, ha a javítás során újabb sérüléseket 

vesznek észre, azt pótszemlére kell bejelenteniük. Amennyiben az eljáró szakértő 



árajánlat szükségességét jelzi a javítás gazdaságosságának eldöntése érdekében, 

úgy azt kérjük megküldeni. Ha a jármű gazdaságosan nem javítható, azt 

gazdasági totálkárként rendezzük. Ez esetben a jármű káridőponti értékének 

maradványértékkel csökkentett összege kerül kifizetésre. 

o A meghatalmazott javítónak Hitellevelet adunk ki, amelyben vállaljuk a kár 

rendezését. Ez kizárólag a fedezet és a jogalap tisztázása után történhet. A 

hitellevél kiadását kérheti a meghatalmazott javító, és a károsult is.  

o Az értesítőlevélen fel vannak tüntetve a károsultat terhelő költségek: ÁFA, önrész, 

avulás, amennyiben a gazdasági totálkár (GTK) esete merül fel, úgy a 

javíthatóság árajánlat szerinti maximális értéke.  

 

2.3.8 Szívességi károk  

 

o Ügyfelünk tudja az okozó adatait, de az okozó nem rendelkezik érvényes 

felelősségbiztosítással. 

o Ügyfelünk nem ismeri az okozó adatait, rendőrségi intézkedés történt   

 

2014-től a szívességi károk szemléjét a MABISZ ESZE rendezi, nálunk nincs kárfelvétel és 

szemleszervezés. 

Csak akkor foglalkozunk mi a kárüggyel, ha a károsult a nálunk levő casco biztosítására 

kéri az előzetes kárfelmérést. 

 

Ha nálunk nem rendelkezik cascoval, tájékoztatjuk a bejelentőt hogy: 

o nem vagyunk jogosultak a kárigény rendezésére 

o javasoljuk, hogy tegye meg a bejelentését a Kártalanítási számla kezelőjénél 

o megadjuk a Kártalanítási számla kezelőjének elérhetőségét:  

 Központi telefonszám: (+36 1) 802-8400 

 Kárügyintézés telefax: (+36 1) 802-8499 

 Kárbejelentés: kar@mabisz.hu  

 Hivatali idő: hétfő-csütörtök 8-16h, péntek 8-13:30h 

 

Amennyiben a károsult ragaszkodik hozzá, hogy Társaságunk rögzítse a kárbejelentését, 

úgy arról tájékoztatjuk, hogy ezt követően adatait átadjuk a Kártalanítási számla 

kezelőjének, a kárszemlét a Mabisz Elkülönített Szervezeti Egység (ESZE) végzi el, ez a 

szervezet illetékes a kár rendezésére, a kárügyben megkereséseivel a továbbiakban a 

Mabisz ESZE-hez fordulhat. 

 

2.3.9 Egyéb fontos információk 

 

o A Contact Center fogadja a Pool casco kárbejelentéseket is, tehát a honlapon 

rögzíthető a kárbejelentés 

o A Karaván casco és az egyedi casco károkat a vállalati vagyon rendezi. A 

bejelentést a 06-1/477-4808 telefonszámon lehet megtenni.  

 

 

2.3.10 Nemzetközi GFB 

 

Hol kell megtennie a GFB károsultnak a bejelentést? 

 

mailto:kar@mabisz.hu


2.3.10.1 Magyar okoz kárt külföldinek külföldön  

Külföldi illetékességű károsult kártérítése számunkra kiemelt fontosságú, ezért nagyon 

fontos, hogy a károkozó az alábbi elérhetőségeink egyikén minél hamarabb jelentse be a 

káreseményt az Aegonhoz. (A kötelező gépjármű – felelősségbiztosításról szóló 2009. évi 

LXII. törvény 30. § - a szerint egy bekövetkezett baleset esetén a károkozó köteles a 

káreseményt - a kárrendezéshez szükséges adatok megadásával és a lényeges 

körülmények leírásával, valamint a káreseménnyel kapcsolatos hatósági (rendőrségi) 

eljárást lefolytató szervmegjelölésével - 8 munkanapon belül a biztosítójánál írásban 

bejelenteni). 

 

Kárbejelentési lehetőségek: 

 

E-mail: international.claims@aegon.hu 

Online: www.aegon.hu 

Telefonos ügyfélszolgálat: 

06-1-477-4800 (belföldi hívás esetén), 

 0036-1-477-4800 (külföldről történő hívás esetén). 

 

Kárbejelentési tájékoztató kártya és károsulti tájékoztató átadása szükséges 

(mellékletben az elérhetősége csatolva) a károsult részére. 

 

 

2.3.10.2 Magyar okoz kárt külföldinek Magyarországon 

o A kárrendezés menete lehet ugyanaz, mintha magyar rendszámú autónak okozta 

volna 

o Az előzőek is érvényesek (okozói bejelentés fontossága) 

o Kárbejelentési tájékoztató kártya és károsulti tájékoztató átadása szükséges 

(mellékletben az elérhetősége csatolva) a károsult részére. 

o Ha a károsult visszamegy külföldre, bejelentheti hozzánk szintén  a fent rögzített 

kárbejelentési csatornákon  

2.3.10.3 Magyar okoz kárt magyarnak külföldön 

Itthon kell megtenni a bejelentést. A továbbiakban az általános eljárás érvényes. 

 

2.3.10.4 Külföldi okoz kárt magyarnak külföldön 

o EU országokban és Svájcban: Mabisz ad felvilágosítást arról, hogy ki a külföldi okozó 

Gépjármű felelősségbiztosítójának magyarországi kárrendezési megbízottja. A kárt 

az illetékes kárrendezési megbízott irodához kell bejelenteni. 

o Amennyiben ismert a rendszám, de nem ismert a felelősségbiztosító: Mabisz ad 

felvilágosítást, hogy ki a külföldi okozó Gépjármű felelősségbiztosítójának 

magyarországi kárrendezési megbízottja. A kárt az illetékes kárrendezési megbízott 

irodához kell bejelenteni. 

o Nem EU országban a károsult:   

o Közvetlenül a külföldi felelősségbiztosítóval szemben érvényesíti a 

kárigényt 

o Erre szakosodott irodát bíz meg munkadíj ellenében 

o Ügyvédet bíz meg a kárrendezéshez munkadíj ellenében 



2.3.10.5 Külföldi okoz kárt magyarnak Magyarországon 

o Károsultnak tájékoztatást kell kérnie, hogy ki a károkozó külföldi biztosítójának a 

magyar levelezőpartnere, és oda kell megtenni a bejelentést. 

o Amennyiben a károkozó külföldi biztosítója nem rendelkezik levelezőpartnerrel, úgy  

a MABISZ szívességi kárként felveszi a kárt. 

 

A levelezőpartneri listát a www.mabisz.hu honlap nyitóképernyőjén lehet megtalálni. 

 
 
2.3.11 Külföldön történt casco kár bejelentése 

 
Amennyiben külföldön olyan casco biztosítási esemény történik, melynek következtében 
a jármű mozgásképtelenné válik, és a káreseményre fedezetet nyújtunk, akkor az 
eseményt a károsultnak haladéktalanul be kell jelenteni a biztosító felé a 06-1/477-4800 
számon. 

Útitárs Casco esetén a károsult bejelentését a Contact Center haladéktalanul 
továbbítja az OKK részére. Az OKK illetékes a kárrendezésre. 
Az OKK szakértői teamje felveszi az ügyféllel a kapcsolatot, egy munkanapon 
belül. 
Fotókat, iratokat, kárleírást kér e-mail formában. 
Ez alapján az OKK team tájékoztatja az ügyfelet a kárrendezés további 
menetéről, javíthatóságról, vagy totálkárról, nyilatkozik a szállításról, esetleg 
külföldön hagyásról. 
A kár felmérése, egyedi megbízás alapján külföldi partnerrel (pl. AVUS) is 
történhet. Amennyiben az OKK a szemlét szükségesnek ítéli a szemle-
megrendelést az AVUS részére továbbítja. A szemlét és esetlegesen a jármű 
elszállítását az AVUS szervezi meg, és felveszi a kapcsolatot az ügyféllel. 
A rendelkezésre álló információk és - amennyiben van - a szakértői vélemény 
alapján a biztosító meghatározza, hogy lehetőség van-e a mozgásképtelenné 
vált jármű szükségjavítására vagy hazaszállítására és azt, hogy ez milyen 
módon történjen. A biztosító előzetes hozzájárulása nélkül a sérült jármű 
nem hagyható véglegesen külföldön és a biztosító hozzájárulása szükséges a 
gépjármű hazaszállításához is. 
A gépjármű megjavítására csak a biztosító engedélyével kerülhet sor, ennek 
a javítási engedélynek a kiadására összeghatártól függően a vezető szakértő, 

http://www.mabisz.hu/


vagy egymillió forint felett a kiemelt szakértő jogosult. Külföldön 
bekövetkezett kár esetén is csak Magyarországon kerülhet sor a jármű 
végleges megjavítására. 
 

Amennyiben a károsult csak GFB-vel rendelkezik társaságunknál, saját magának kell 
viselnie a káreset következményeit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Aegon Ügyfélkapcsolat-menedzsment 



 

1. számú melléklet: kárbejelentéshez szükséges iratok és azok továbbítási módja. 

Kárbejelentési 
összefoglaló_melléklet_1123.xlsx

 

 

LAKÁS KÁRBEJELENTÉSEK 

 

Biztosítási esemény/Szolgáltatás Elbíráláshoz szükséges dokumentumok Továbbítás módja/információ

Épület helyreállítási/javítási árajánlatok, számlák, alaprajzok, fotók elektronikusan (szkennelés)

A károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista elektronikusan (szkennelés)

A vállalkozásban résztvevő biztosított vagyontárgyakban bekövetkezett kár esetén: leltár, beszerzési számla, ÁFA 

nyilatkozat
elektronikusan (szkennelés)

Régebbi engedélyezési/kivitelezési tervek, alaprajzok elektronikusan (szkennelés)

Szerviz által készített szakvélemény a károsodott készülékekről, ingóságokról. Szervízbe csak a szakértői 

szemlét követően, vagy a biztosító munkatársaitól kapott felhatalmazás után vihető el a készülék.
i, elektronikusan (szkennelés)

Az eltulajdonított ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista

Az eltulajdonított nemesfémtárgyak azonosítására alkalmas tételes lista

Rendőrségi feljelentés, vagy lezáró határozat, indokolt esetben zárszakértői szakvélemény (rendőrségi)

Tulajdonjogot igazoló, alátámasztó dokumentumok: számlák, garanciajegyek, családi fotók

A meghibásodott elektromos berendezést szakszervizben kell bevizsgáltatni.  Szervízbe csak a szakértői szemlét 

követően, vagy a biztosító munkatársaitól kapott felhatalmazás után vihető el a készülék.

Villámcsapás károk esetén a számítástechnikai berendezésekben keletkezett károk bevizsgálására, az 

eszközök javítására és így a károk rendezésére új szolgáltatói kárrendezést vezettünk be. A szolgáltatást 

országos szinten a Laptopszalon Kft. végzi. A központjuk Pécsett van, a szemléket ők kapják meg, majd osztják 

szét a kárhelyszínnek megfelelően a telephelyeik között. A károsodott készülékeket igény szerint a GLS szállítócég 

közreműködésével szállítják be a legközelebbi telephelyükre, ahol a készülékeket bevizsgálják és lehetőség szerint 

megjavítják. Amennyiben a villámcsapás során számítástechnikai eszköz károsodik a Contact Center a szolgáltató 

részére szervezheti ki közvetlenül a szemlét. Sok esetben előfordul azonban, hogy nem csak számítástechnikai 

eszköz károsodik, hanem más műszaki berendezés is, ilyenkor a szemlét kárszakértő kollégánk végzi el.

Ha gazdaságosan javítható, akkor a javításról számlát és szakvéleményt kell benyújtani. i, elektronikusan (szkennelés)

Ha gazdaságosan nem javítható, akkor szakvéleményt kell benyújtani, mely tartalmazza a kalkulált javítási 

költséget, a károsodott vagyontárgy pótlási értékét és az esetleges maradványértékét. i, elektronikusan (szkennelés)

A csőtörés helyének pontos  kiderítése (műszeres vizsgálat vagy feltárás) után jelentse be az ügyfél a kárt. 

A vészelhárítást a további károk elkerülése érdekében el kell végezni. Fontos, hogy a kárkori állapotról 

fotókat kell készíteni, illetve a sérült csővezetéket meg kell őrizni a kárbejelentés tartalmának ellenőrzése miatt. 

Árajánlat, számla. elektronikusan (szkennelés)

Fontos, hogy kizárólag a kárral összefüggésben történő bontást és helyreállítást térítjük ügyfelünknek. 

Amennyiben szakemberrel végezteti el ezt a munkát, akkor a számlán/árajánlaton legyen feltüntetve a 

helyreállításhoz szükséges anyagok mennyisége, minősége (tételes lista), pl. a cserére szoruló csővezeték 

minősége, hossza, az elvégzett munkák, feltárási munkák mennyisége, a helyreállításhoz szükséges további 

anyagok és azok mennyisége. 

i

Amennyiben a biztosító a helyreállítás megkezdését engedélyezi, úgy annak megkezdésére előzetes szakértői 

szemle nélkül is lehetőség van. Azonban ilyen esetben is célszerű a törött üvegfelületek fotókkal történő 

dokumentálása a kárbejelentés tartalmának későbbi ellenőrizhetősége miatt. 
i

Társasházi biztosítások esetén a biztosított csak a helyszíni kárfelmérést követően kezdje meg a 

helyreállítást, a károsodott vagyontárgy állapotán csak a kárenyhítéshez szükséges mértékben 

változtathat.
i

Szakemberrel történő helyreállításról számla vagy árajánlat. elektronikusan (szkennelés)

A számlán legyen feltüntetve a kicserélt és a beépített üvegek pontos fajtája, mérete, mennyisége. i

A károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista (károsultként)

Épület helyreállítási árajánlatok, számlák (károsultként)

Károkozói nyilatkozat  (károsultként vagy károkozóként)

Gépjárműben történt károkozás esetén a gépjármű tulajdonosa részéről szükség van a gépjármű kárbejelentő 

nyomtatvány kitöltésére is.

Amennyiben rendőrségi intézkedés is történt az ügyben (pl. közúti baleset), úgy a hatósági dokumentumok 

másolatára is szükség lesz.

Elfolyt víz Vízművek által kiállított igazolás a vízfogyasztásról 1 évre visszamenőleg. elektronikusan (szkennelés)

Kisállat biztosítás Oltási könyv, mikrochipes azonosító, állatorvosi ambuláns lapok elektronikusan (szkennelés)

Elvesztés, elveszés Bankkártya elvesztésénél banki igazolás a letiltásról, személyi okmányok elvesztésénél Okmányirodai igazolás elektronikusan (szkennelés)

Beázás Igazolás a beázást előidéző tetőfedés, nyílászáró vagy panelhézag javításáról. elektronikusan (szkennelés)

Fagyasztott élelmiszerek megromlása Áramszolgáltató igazolása az áramkimaradás tényéről, időtartamáról elektronikusan (szkennelés)

A lakás kárrendezéshez szükséges dokumentomokat az online vagy telefonon történő kárbejelentés során vagy azt követően (utólagosan bekért és az ügyfél által az értékesítési ponton vagy 

tanácsadónak átadott iratokat) elektronikusan kell továbbítani a PKR rendszeren keresztül. Hatósági intézkedést igénylő károk (tűz; robbanás; betöréses lopás- és rablás; besurranás; 

idegen jármű ütközése, illetve vandalizmus) esetén a lehető legrövidebb időn belül be kell jelenteni az eseményt az eljáró hatóságnál. Az anyagban több helyen szerepel javítási árajánlat vagy 

számla bekérése. Fontos, hogy első körös kárbejelentés esetén ne biztassuk az ügyfelet számla vagy árajánlat beküldésére  csak akkor, ha azokat utólagosan kértük be a kárrendezés 

során. Az anyag nem tér ki az összes kiegészítő biztosításra, csak a leggyakoribb eseteket tartalmazza. 

Elemi károk (A károsodás mértéke, 

összetettsége határozza meg, hogy mely 

iratok szükségesek)

Betöréses lopás, 

rablás/Besurranás/Sportfelszerelések 

eltulajdonítása (A károsodás mértéke, 

összetettsége határozza meg, hogy mely 

iratok szükségesek)

elektronikusan (szkennelés)

Felelősségi károk (A károsodás mértéke, 

összetettsége határozza meg, hogy mely 

iratok szükségesek)

elektronikusan (szkennelés)

Villámcsapás másodlagos hatása miatti 

túlfeszültségkár (A károsodás mértéke, 

összetettsége határozza meg, hogy mely 

iratok szükségesek)

Vízkár, csőtörés (A károsodás mértéke, 

összetettsége határozza meg, hogy mely 

iratok szükségesek)

Üvegtörés (A károsodás mértéke, 

összetettsége határozza meg, hogy mely 

iratok szükségesek)

i

i

 
 
  



ÉLET KÁRBEJELENTÉSEK 

 

Biztosítási esemény/Szolgáltatás Elbíráláshoz szükséges dokumentumok Továbbítás módja/információ

Kötvény vagy kötvénypótló nyilatkozat eredeti (GLS/Posta)+elektronikus

Maradéktalanul kitöltött Haláleseti szolgáltatási igénybejelentő

(kedvezményezett rendelkezése a kifizetésről, a kedvezményezett EU

adóilletőségre vonatkozó nyilatkozata) eredeti (GLS/Posta)+elektronikus

Halotti anyakönyvi kivonat (halál dátumát igazolja) elektronikusan (szkennelt dokumentum vagy fotó)

Halottvizsgálati bizonyítvány (halál okát igazolja) elektronikusan (szkennelt dokumentum vagy fotó)

Név szerinti kedvezményezett hiánya esetén, ha a haláleseti szolgáltatás

összege az 500.000 Ft-t nem haladja meg és legalább két kedvezményezettje

van a szolgáltatásnak, akkor Örökösödési nyilatkozat. elektronikusan (szkennelt dokumentum vagy fotó)

Név szerinti kedvezményezett hiánya esetén, ha a haláleseti szolgáltatás 

összege az 500.000 Ft-ot meghaladja, akkor  jogerős hagyatékátadó végzés, 

jogerős öröklési bizonyítvány, feltéve hogy a kedvezményezettet a 

szerződésben név szerint nem nevezték meg. elektronikusan (szkennelt dokumentum vagy fotó)

Bankszámlára történő kifizetés esetén a számlatulajdonos igazolása. Ez abban az

esetben elhagyható, ha a szolgáltatási összeg nem haladja meg a 3,6 MFt-ot és

a számlatulajdonos személyes azonosítása névvel, dolgozói kóddal, pecséttel

igazolásra került a bejelentő nyomtatványon. elektronikusan (szkennelt dokumentum vagy fotó)

3,6 M Ft felett, folyószámlára történő kifizetés esetén szükséges a

számlatulajdonos igazolása (számlakivonat fejléce, vagy kinyomtatott

elektronikus bankszámla kivonat aláírással ellátva, ha a számlatulajdonos és a

kedvezményezett eltér, akkor mindkét fél aláírásával). elektronikusan (szkennelt dokumentum vagy fotó)

3.6M Ft felett pénzmosási adatlapot kell kitölteni a kedvezményezettre, illetve,

ha nem a saját számlájára kéri, a számlatulajdonos személyére vonatkozóan is.
eredeti (GLS/Posta)+elektronikus

Haláleset 5 éven belül: a fentieken kívül a halálhoz vezető betegség/állapot

kezdetét igazoló orvosi dokumentumok szükségesek. i, elektronikusan (szkennelt dokumentum vagy fotó)

A haláleseti igényekhez kért dokumentumok+az alább felsoroltak i a továbbítás módját lásd Haláleset lapon.

A baleset tényét, időpontját, körülményeit leíró nyilatkozat, jegyzőkönyv, 

munkabaleseti jegyzőkönyv, egyéb dokumentum (határozat, végzés) elektronikusan (szkennelt dokumentum vagy fotó)

Baleset tényét időpontját és következményét tartalmazó teljes orvosi 

dokumentáció elektronikusan (szkennelt dokumentum vagy fotó)

Nyilatkozat, orvosi dokumentum az ittasság tényéről elektronikusan (szkennelt dokumentum vagy fotó)

Bódító, altató, nyugtató és kábítószerek fogyasztására vonatkozó orvosi 

dokumentumok elektronikusan (szkennelt dokumentum vagy fotó)

Tevékenységi engedély másolata, ha a baleset engedélyhez kötött tevékenység 

végzésével függ össze elektronikusan (szkennelt dokumentum vagy fotó)

Közlekedési baleset esetén a jármű forgalmi engedélye, vezetői engedély elektronikusan (szkennelt dokumentum vagy fotó)

Foglalkozási ártalomra vonatkozó (ÁNTSZ) határozat elektronikusan (szkennelt dokumentum vagy fotó)

Sporttevékenységgel összefüggésben bekövetkezô biztosítási eseményhez 

egyesületi tagság igazolása, versenyengedély, sportorvosi engedély, 

sportesemény/sportverseny jegyzôkönyve elektronikusan (szkennelt dokumentum vagy fotó)

Ha közlekedési balesetben vezetőként halt meg:vezetői engedély i, elektronikusan (szkennelt dokumentum vagy fotó)

Terminális állapot teljes orvosi dokumentációja elektronikusan (szkennelés)

Kötvény vagy kötvénypótló nyilatkozat eredeti (GLS/Posta)+elektronikus

Maradéktalanul kitöltött Személybiztosítási szolgáltatási igénybejelentő

(kedvezményezett rendelkezése a kifizetésről, a kedvezményezett EU

adóilletőségre vonatkozó nyilatkozata). eredeti (GLS/Posta)+elektronikus

Haláleset

Baleseti halál esetén 

Az élet- és balesetbiztosításokhoz, valamint a lakásbiztosításhoz kötött baleset- és személybiztosítási kiegészítőkhöz kapcsolódó szolgáltatási igény 

bejelentését a megfelelő igénybejelentő lap kitöltésével és annak az Országos Kárrendezési Központba történő elküldésével teheti meg ügyfelünk. A 

következő oldalakon foglaljuk össze azon dokumentumok listáját, melyek szükségessé válhatnak az egyes biztosítási eseményekhez kapcsolódó 

kárrendezés során. Egyes dokumentumok (pl. kötvény, igénybejelentő) eredeti példánya szükséges a kárrendezéshez, azonban ezen dokumentumokat is 

kérjük elektronikusan továbbítani a PKR rendszeren keresztül. Az elektronikusan továbbított dokumentumok alapján a kárrendezési központban dolgozó 

kollégák el tudják kezdeni az adott kárigény feldolgozását és az eredetiben kért dokumentumok beérkezését követően annak teljesítését, ezzel 

nagymértékben tudjuk gyorsítani a kárrendezési folyamatot.

Végstádiumú betegséghez

 
  



ÉLET KÁRBEJELENTÉSEK 
Biztosítási esemény/Szolgáltatás Elbíráláshoz szükséges dokumentumok Továbbítás módja/információ

Személybiztosítási igénybejelentő elektronikusan (szkennelés)

Műtétet igazoló zárójelentés elektronikusan (szkennelés)

A műtétet indokoló betegség kezdetéről szóló orvosi dokumentumok – minden 

esetben elektronikusan (szkennelés)

Számlaszám az utaláshoz elektronikusan (szkennelés)

A műtéthez kért dokumentumok+az alább felsoroltak i, Lásd Műtét lap.

A baleset tényét, időpontját, körülményeit leíró nyilatkozat, jegyzőkönyv, 

munkabaleseti jegyzőkönyv, egyéb dokumentum elektronikusan (szkennelés)

Baleset tényét időpontját és következményét tartalmazó teljes orvosi 

dokumentáció, első ellátás lelete elektronikusan (szkennelés)

Nyilatkozat, orvosi dokumentum az ittasságról elektronikusan (szkennelés)

Bódító, altató, nyugtató és kábítószerek fogyasztására vonatkozó orvosi 

dokumentumok elektronikusan (szkennelés)

Tevékenységi engedély másolata, ha a baleset engedélyhez kötött tevékenység 

végzésével függ össze elektronikusan (szkennelés)

Közlekedési baleset esetén a jármű forgalmi engedélye, vezetői engedély elektronikusan (szkennelés)

Foglalkozási ártalomra vonatkozó (ÁNTSZ) határozat elektronikusan (szkennelés)

Személybiztosítási igénybejelentő elektronikusan (szkennelés)

Kórházi ápolást igazoló zárójelentés elektronikusan (szkennelés)

Az ápolást indokoló betegség kezdetét igazoló dokumentum – minden esetben elektronikusan (szkennelés)

Számlaszám az utaláshoz elektronikusan (szkennelés)

A kórházi ápoláshoz kért dokumentumok+az alább felsoroltak i, Lásd Kórházi napi térítés lap.

A baleset tényét, időpontját, körülményeit leíró nyilatkozat, jegyzőkönyv, 

munkabaleseti jegyzőkönyv, egyéb dokumentum elektronikusan (szkennelés)

Baleset tényét időpontját és következményét tartalmazó teljes orvosi 

dokumentáció elektronikusan (szkennelés)

Nyilatkozat, orvosi dokumentum az ittasság tényéről elektronikusan (szkennelés)

Bódító, altató, nyugtató és kábítószerek fogyasztására vonatkozó orvosi 

dokumentumok elektronikusan (szkennelés)

Tevékenységi engedély másolata, ha a baleset engedélyhez kötött tevékenység 

végzésével függ össze elektronikusan (szkennelés)

Közlekedési baleset esetén a jármű forgalmi engedélye, vezetői engedély elektronikusan (szkennelés)

Foglalkozási ártalomra vonatkozó (ÁNTSZ) határozat elektronikusan (szkennelés)

Kötvény vagy kötvénypótló nyilatkozat eredeti (GLS/Posta)+elektronikus

Személybiztosítási igénybejelentő eredeti (GLS/Posta)+elektronikus

A betegséggel kapcsolatos orvosi dokumentumok elektronikusan (szkennelés)

A betegség kezdetét igazoló orvosi dokumentum elektronikusan (szkennelés)

Számlaszám az utaláshoz elektronikusan (szkennelés)

3.6M Ft felett pénzmosási adatlapot kell kitölteni a kedvezményezettre, illetve,

ha nem a saját számlájára kéri, a számlatulajdonos személyére vonatkozóan is.
eredeti (GLS/Posta)+elektronikus

Kötvény vagy kötvénypótló nyilatkozat eredeti (GLS/Posta)+elektronikus

Személybiztosítási igénybejelentő eredeti (GLS/Posta)+elektronikus

OORSZSZI határozat elektronikusan (szkennelés)

Nyugdíjfolyósító Intézet határozata elektronikusan (szkennelés)

Számlaszám az utaláshoz elektronikusan (szkennelés)

3.6M Ft felett pénzmosási adatlapot kell kitölteni a kedvezményezettre, illetve,

ha nem a saját számlájára kéri, a számlatulajdonos személyére vonatkozóan is.
elektronikusan (szkennelés)

Eu. adóilletékességi nyilatkozat elektronikusan (szkennelés)

Személybiztosítási igénybejelentő elektronikusan (szkennelés)

A baleset tényét, időpontját, körülményeit leíró nyilatkozat, jegyzőkönyv, 

munkabaleseti jegyzőkönyv, egyéb dokumentum (határozat, végzés) elektronikusan (szkennelés)

Rendőrségi vagy bírósági határozat elektronikusan (szkennelés)

A baleset következtében kialakult végleges egészségi állapotot, sérülést, funkció 

kiesést és ezek okát leíró teljes orvosi dokumentáció, különös tekintettel az 

aktuális egészségi állapotra elektronikusan (szkennelés)

Számlaszám az utaláshoz elektronikusan (szkennelés)

Nyilatkozat, orvosi dokumentum az ittasságról elektronikusan (szkennelés)

Bódító, altató, nyugtató és kábítószerek fogyasztására vonatkozó orvosi 

dokumentumok elektronikusan (szkennelés)

Tevékenységi engedély másolata, ha a baleset engedélyhez kötött tevékenység 

végzésével függ össze elektronikusan (szkennelés)

Közlekedési baleset esetén a jármű forgalmi engedélye, vezetői engedély elektronikusan (szkennelés)

Foglalkozási ártalomra vonatkozó (ÁNTSZ) határozat elektronikusan (szkennelés)

Házi vizithez
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Esetleges orvosi dokumentumok elektronikusan (szkennelés)

Betegszállításhoz Kórházi zárójelentés elektronikusan (szkennelés)

Második orvosi vélemény kéréséhez Teljes orvosi dokumentáció, orvosi vizsgálati eredmények, leletek elektronikusan (szkennelés)

Telefonos egészségi tanácsadáshoz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Esetleges orvosi dokumentumok elektronikusan (szkennelés)

A CSÉB biztosítás megváltásával történő megszűntetésére vonatkozó nyilatkozat eredeti (GLS/Posta)+elektronikus

CSÉB tagsági könyv (ha rendelkezésre áll) eredeti (GLS/Posta)+elektronikus

A biztosítási esemény bekövetkeztét igazoló orvosi dokumentum elektronikusan (szkennelés)

Számlaszám az utaláshoz elektronikusan (szkennelés)

Baleseti betegállomány(28nap, 56nap, 84nap)

Betegállomány(28, 56,84 nap)

Kórházi ápolás betegség miatt(8,28,56,84nap)

Kórházi ápolás baleset miatt(8,28,56,84 nap)

Gyermek születés

Nyugdíjazás (CSÉB 15-től CSÉB 150-ig)

Rokkantsági nyugdíjazás (CSÉB 15-től CSÉB 150-

ig)

Házastárs, gyermek halála

Az égési sérülés okát, tényét, időpontját, a sérülés mértékét (kiterjedségét, 

súlyosságát) tartalmazó orvosi és egyéb dokumentumok elektronikusan (szkennelés)

Teljeskörűen kitöltött személybiztosítási igénybejelentő elektronikusan (szkennelés)

A napégés okát, tényét, időpontját, a sérülés mértékét (kiterjedségét, 

súlyosságát) tartalmazó orvosi és egyéb dokumentumok elektronikusan (szkennelés)

Teljeskörűen kitöltött személybiztosítási igénybejelentő elektronikusan (szkennelés)

A kulancscsípés tényét, időpontját, szövődményét és a kezelést leíró orvosi 

dokumentum elektronikusan (szkennelés)

Teljeskörűen kitöltött személybiztosítási igénybejelentő elektronikusan (szkennelés)

Állatharapás tényét, időpontját, a harapás következményét leíró orvosi 

dokumentumok elektronikusan (szkennelés)

Teljeskörűen kitöltött személybiztosítási igénybejelentő elektronikusan (szkennelés)

Teljeskörűen kitöltött személybiztosítási igénybejelentő elektronikusan (szkennelés)

A keresőképtelenség tényét, tartamát, okát, a kezelés módját tartalmazó orvosi 

dokumentum elektronikusan (szkennelés)

Felülvizsgálat orvosi dokumentumai elektronikusan (szkennelés)

Táppénzes igazolás elektronikusan (szkennelés)

Kötvény vagy Kötvénypótó nyilatkozat eredeti (GLS/Posta)+elektronikus

Teljeskörűen kitöltött személybiztosítási igénybejelentő (EU adóilletőség) eredeti (GLS/Posta)+elektronikus

Bankszámlára történő kifizetés esetén a számlatulajdonos igazolása. Ez abban az

esetben elhagyható, ha a szolgáltatási összeg nem haladja meg a 3,6 MFt-ot és

a számlatulajdonos személyes azonosítása névvel, dolgozó kóddal, pecséttel

igazolásra került a bejelentő nyomtatványon. elektronikusan (szkennelés)

3,6 M Ft felett folyószámlára történő kifizetés esetén szükséges a

számlatulajdonos igazolása (számlakivonat fejléce, vagy kinyomtatott

elektronikus bankszámla kivonat aláírással ellátva, ha a számlatulajdonos és a

kedvezményezett eltér, akkor mindkét fél aláírásával). elektronikusan (szkennelés)

3.6M Ft felett pénzmosási adatlap kitöltése a kedvezményezettre, illetve, ha nem 

a saját számlájára kéri, a számlatulajdonos személyére vonatkozóan is eredeti (GLS/Posta)+elektronikus

FATCA nyilatkozat csak a pénzmosási összeghatár felett (3,6M Ft) szükséges  , 

és ez része a pénzmosási nyilatkozatnak. A pénzintézetek a PKR dokutárban is

megtalálható FATCA nyilatkozatot kell, hogy kitöltsék. eredeti (GLS/Posta)+elektronikus

Napégés

Baleseti égés

Szövödményes kullancscsípés

Állatharapás

Baleseti keresőképtelenség 

Öregségi, előrehozott öregségi nyugdíjazás 

(kivétel: CSÉB 15-150 módozat

Kritikus betegség

TB I-II. rokkantság, megváltozott 

munkaképesség (kiv: CSÉB 15-150 módozatkra) 

Baleseti maradandó egészségkárosodás

CSÉB megváltás

Csonttörés

Ha az igényt CSÉB biztosítás, régi balesetbiztosítás vagy vagyonbiztosítás 

baleseti kiegészítője alapján jelentik be, akkor a biztosítási esemény 

bekövetkeztét igazoló dokumentum és számlaszám szükséges az utaláshoz.

Műtét

Baleseti műtét

Kórházi napi térítés:

Baleseti kórházi napi térítés ápolás

i, elektronikusan (szkennelés)

 



ÉLET KÁRBEJELENTÉSEK 
 

Biztosítási esemény/Szolgáltatás Elbíráláshoz szükséges dokumentumok Továbbítás módja/információ

Kötvény vagy Kötvénypótló nyilatkozat eredeti (GLS/Posta)+elektronikus

Lejárati rendelkezési nyilatkozat (átkötés lehetősége!) eredeti (GLS/Posta)+elektronikus

Eu. adóilletékességi nyilatkozat (lejárati nyilatkozaton szerepel) eredeti (GLS/Posta)+elektronikus

Bankszámlára történő kifizetés esetén a számlatulajdonos igazolása. Ez abban az

esetben elhagyható, ha a szolgáltatási összeg nem haladja meg a 3,6 MFt-ot és

a számlatulajdonos személyes azonosítása névvel, dolgozó kóddal, pecséttel

igazolásra került a bejelentő nyomtatványon. elektronikusan (szkennelés)

3,6 M Ft felett, folyószámlára történő kifizetés esetén szükséges a

számlatulajdonos igazolása (számlakivonat fejléce, vagy kinyomtatott

elektronikus bankszámla kivonat aláírással ellátva, ha a számlatulajdonos és a

kedvezményezett eltér, akkor mindkét fél aláírásával). elektronikusan (szkennelés)

3.6M Ft felett pénzmosási adatlapot kell kitölteni a kedvezményezettre, illetve,

ha nem a saját számlájára kéri, a számlatulajdonos személyére vonatkozóan is.
eredeti (GLS/Posta)+elektronikus

FATCA nyilatkozat csak a pénzmosási összeghatár felett (3,6M Ft) szükséges  , 

és ez része a pénzmosási nyilatkozatnak. A pénzintézetek a PKR dokutárban is

megtalálható FATCA nyilatkozatot kell, hogy kitöltsék. eredeti (GLS/Posta)+elektronikus

Kötvény, kötvényelvesztési nyilatkozat eredeti (GLS/Posta)+elektronikus

Eu. adóilletékességi nyilatkozat, ha a szolgáltatás kedvezményezettje

természetes személy (bejelentő nyomtatványon szerepel). eredeti (GLS/Posta)+elektronikus

Írásbeli igénybejelentés eredeti (GLS/Posta)+elektronikus

Fatca nyilatkozat eredeti (GLS/Posta)+elektronikus

Kötvény, kötvényelvesztési nyilatkozat eredeti (GLS/Posta)+elektronikus

Teljeskörűen kitöltött Visszavásárlási/részvisszavásárlási nyilatkozat eredeti (GLS/Posta)+elektronikus

Eu. adóilletékességi nyilatkozat, ha a szolgáltatás kedvezmnyezettje természetes

személy (bejelentő nyomtatványon szerepel) eredeti (GLS/Posta)+elektronikus

Részvisszavásárlás esetén és meghatározott módozatoknál az érintett

eszközalap megjelölése (igénybejelentő nyomtatványon szerepel). i, elektronikusan (szkennelés)

Egész életre szóló biztosítások teljes visszavásárlásakor nyilatkozat, hogy történt-

e munkáltatói befizetés (bejelentő nyomtatványon szerepel) i, elektronikusan (szkennelés)

Bankszámlára történő kifizetés esetén a számlatulajdonos igazolása. Ez abban az

esetben elhagyható, ha a szolgáltatási összeg nem haladja meg a 3,6 MFt-ot és

a számlatulajdonos személyes azonosítása névvel, dolgozó kóddal, pecséttel

igazolásra került a bejelentő nyomtatványon. elektronikusan (szkennelés)

3,6 M Ft felett folyószámlára történő kifizetés esetén szükséges a

számlatulajdonos igazolása (számlakivonat fejléce, vagy kinyomtatott

elektronikus bankszámla kivonat aláírással ellátva, ha a számlatulajdonos és a

kedvezményezett eltér, akkor mindkét fél aláírásával). elektronikusan (szkennelés)

3.6M Ft felett pénzmosási adatlapot kell kitölteni a kedvezményezettre, illetve,

ha nem a saját számlájára kéri, a számlatulajdonos személyére vonatkozóan is.
eredeti (GLS/Posta)+elektronikus

FATCA nyilatkozat csak a pénzmosási összeghatár felett (3,6M Ft) szükséges  , 

és ez része a pénzmosási nyilatkozatnak. A pénzintézetek a PKR dokutárban is

megtalálható FATCA nyilatkozatot kell, hogy kitöltsék. eredeti (GLS/Posta)+elektronikus

Teljes-, és részvisszavásárlás

Ütemezett lejárat

Lejárat: 

 
  



GÉPJÁRMŰ KÁRBEJELENTÉSEK 
 

Biztosítási esemény/Szolgáltatás Elbíráláshoz szükséges dokumentumok Továbbítás módja/információ

Kárbejelentő nyomtatvány

Kék-sárga baleseti bejelentő  (ha a helyszínen kitöltésre került)

Forgalmi engedély másolata

Vezetői engedélyről nyilatkozat. A vezetői engedélyt nem másolhatjuk le, ezért az azon szereplő adatokról kell 

nyilatkozni. (A nyilatkozat letölthető a PKR infótárból.)

Fotók a baleset helyszínéről (ha készültek)

Ha történt rendőrségi intézkedés: hatósági irat (helyszínelési jegyzőkönyv, helyszínbírság, igazolólap)

Totálkár rendezésnél: törzskönyv másolat vagy pénzintézeti nyilatkozat a kifizetéshez

Számlaszám a kifizetéshez

Szakértő vagy biztosító kérésére: javítási árajánlat

Ha szállították a gépkocsit: szállítási számla, menetlevél

Jogi személy esetén: Áfa nyilatkozat, aláírási címpéldány

Ütközés nélküli balesetnél: ütközés nélküli kérdőív (A kérdőív letölthető a PKR infótárból.)

Értékcsökkenés igény esetén: károsult által írt kérelem (a károsult fogalmazza meg, nincs rá külön 

nyomtatvány.)

Bérgépkocsi igény esetén: károsult által írt kérelem (a kérelem benyújtásához szükséges információk elérhetők a 

PKR infótárban). A kérelemben szereplő indoklást iratokkal kell alátámasztani (pl. munkáltatói igazolás orvosi 

igazolás, stb.)

Jövedelemveszteség igény esetén: károsult által írt kérelem (a károsult fogalmazza meg, nincs rá külön 

nyomtatvány.) A kérelemhez csatolni kell az igénylő előző évi adóbevallásának másolatát is.

Átíratási költség igény esetén: A sérült, totálkárossá vált gépkocsi eladását igazoló adásvételi szerződés, vagy 

igazolás a forgalomból történt végleges kivonásról. Az újonnan vásárolt gépkocsi átírási költségeinek befizetési 

bizonylata, forgalmi engedély másolata.

Dologi kár igény esetén: a sérült vagyontárgy értékét igazoló dokumentum (ha rendelkezésre áll) pl. vásárlási 

számla

Kárbejelentő nyomtatvány

Számlaszám a kifizetéshez

Forgalmi engedély másolata

Járművet vezető személy jogosítványáról nyilatkozat (kivéve, ha parkolt a jármű). A vezetői engedélyt nem 

másolhatjuk le, ezért az azon szereplő adatokról kell nyilatkozni. (A nyilatkozat letölthető a PKR infótárból.)

Kék-sárga baleseti bejelentő

Totálkár rendezésnél: törzskönyv másolat vagy pénzintézeti nyilatkozat a kifizetéshez

Javítható kárnál: Pénzintézeti nyilatkozat (szerződés feltétel szerint)

Előzetes casco kárnál: rendőrségi vagy bírósági határozat, vagy károkozói nyilatkozat

Szakértő vagy biztosító kérésére: javítási árajánlat

Ha szállították a gépkocsit: szállítási számla, menetlevél

Jogi személy esetén: Áfa nyilatkozat, aláírási címpéldány

Kárbejelentő nyomtatvány

Számlaszám a kifizetéshez

Forgalmi engedély másolata

Lemondó nyilatkozat (A nyilatkozat letölthető a PKR infótárból.)

Rendőrségi feljelentés másolata

Lopáskár kérdőív 

Nyomozást felfüggesztő határozat

Indítókulcs, távirányító, kódkártya  (szakértő részére kell átadni)

Törzskönyv vagy pénzintézeti nyilatkozat a kifizetéshez

Jogi személy esetén: Áfa nyilatkozat, aláírási címpéldány

Kárbejelentő nyomtatvány

Számlaszám a kifizetéshez

Forgalmi engedély másolata

Járművet vezető személy jogosítványáról nyilatkozat (kivéve, ha parkolt a jármű). A vezetői engedélyt nem 

másolhatjuk le, ezért az azon szereplő adatokról kell nyilatkozni. (A nyilatkozat letölthető a PKR infótárból.)

Totálkár rendezésnél: törzskönyv másolat vagy pénzintézeti nyilatkozat a kifizetéshez

Javítható kárnál: Pénzintézeti nyilatkozat (szerződés feltétel szerint)

Elsőfokú tűzrendészeti hatósági bizonyítvány

Jogi személy esetén: Áfa nyilatkozat, aláírási címpéldány

Kárbejelentő nyomtatvány

Számlaszám a kifizetéshez

Forgalmi engedély másolata

Járművet vezető személy jogosítványáról nyilatkozat (kivéve, ha parkolt a jármű)

Pénzintézeti nyilatkozat a kifizetéshez (ha szerződés szerint szükséges)

Jogi személy esetén: Áfa nyilatkozat, aláírási címpéldány

Casco

elektronikusan (szkennelt dokumentum vagy fotó)

elektronikusan (szkennelés)

elektronikusan (szkennelés)

elektronikusan (szkennelés)

Töréskár

Lopáskár

Elemi és tűzkár

Üvegkár

Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás

elektronikusan (szkennelt dokumentum vagy fotó)

Az online vagy telefonon történő kárbejelentést követően a gépjármű kárrendezéshez szükséges nyomtatványokat az eljáró szakértő a kárfelvételkor adja át kitöltésre a 

károsult vagy megbízottja részére. A kárrendezés során utólagosan bekért és az ügyfél által az értékesítési ponton/tanácsadónak átadott iratokat elektronikusan kell 

továbbítani a PKR rendszeren keresztül. Teljes lopáskár esetén, illetve amennyiben személyi sérülés is történt, minden iratot eredetiben is továbbítani kell OKK-

nak.

Felelősségi gépjárműkár:

elektronikusan (szkennelt dokumentum vagy fotó)

 
 
 
 
 
 
 
 
  



2. számú melléklet - nyomtatványok: elfolyt víz nyomtatvány, jogosítvány 

nyilatkozat, lopáskár nyilatkozat, ütközés nélküli nyomtatvány, bérgépkocsi 

nyomtatvány 

elfolyt_víz_nyomtatv
ány.pdf

Bérgépkocsi csak 
rendkívül indokolt esetben téríthető annak a tulajdonosnak.docx

Jogosítvány  
nyilatkozat.pdf

NYILATKOZAT 
lopáskár esetén lemondó engedményezés.pdf

nyomtatvány - 
ütközés nélküli.doc

 


