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Aegon állomány 

• 420.000 db élő KGFB szerződésünk van 11,7 milliárd Ft-

os állománydíjon 

• Ebből 80 ezer db a naptári évfordulós SZGK 
állomány 1,1 milliárd Ft-os állománydíjon 

 

• Darabszámban 19%-os részarány, de díjban 
csak 10%. 

 

Mennyi a naptári évfordulós állomány? 
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KGFB 2018 
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• Megváltozott a 2012 előtti szerződések díjszámítási módja – 

a díjat fixdíj hozzáadásával kell megállapítani 

• Jelentősebb összevonások kockázatviselés kezdet szerint a 

korrekciós szorzókban és alapdíjtáblákban 

• Kivezetett korrekciós szorzók: 

• Gyermekkorrekció 

• Előzmény korrekció 

• Gépjárművásárlók korrekció 

• Kivezetett kedvezmények 

• ePosta kedvezmény 

• 8.000,- Ft-os partnerkedvezmény meglévő életbiztosítás alapján 

 

Változások 

Meglévő ügyfelek díjszabása 



7 

• Extra partnerkedvezmény 50%-os 
kedvezmény 
- Változatlan formában megmaradt a 

díjszabásban! 

 

• Megadható meglévő ügyfeleknek is, ha 
a KGFB évfordulót megelőző 120 
napon belül új élet vagy 
lakásbiztosítást köt 
- Nem lehet maluszos a szerződés illetve 

nem felezi a minimáldíjat 

• Akinek volt annak 30%-os kedvezmény 

 

Fókuszban a keresztértékesítés 

Meglévő ügyfelek díjszabása 
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• Minden jelenleg ismert szorzó változatlan formában megmarad, nincs új 

• Kiemelt figyelemmel kezelni: 
- Káros korrekció 

 A kockázatviselés kezdetet megelőző 3 évben volt károkozás 

- Jobb kormány korrekció 

 Ha a jármű kormánykereke jobb oldalon 

- Ingázók korrekció 

 Legalább heti rendszerességgel közlekedik a lakóhelye és munkahelye között, a távolság 
nagyobb mint 60 km 

- Fiatal vezető korrekció 

 A gépjárművet legalább heti rendszerséggel vezeti 26 évesnél fiatalabb személy aki nem 
egyezik meg a szerződővel 

- Eltérő üzembentartó korrekció 

 Ha az üzembentartó és tulajdonos személye nem egyezik meg 

Korrekciós szorzók 

Új szerződések díjszabása 
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• 2018-ban a korábbi Együttes ajánlattétel 
kedvezmény is Partnerkedvezmény lesz 

• Partnerkedvezmény 
- Meglévő lakásbiztosítás alapján 3.500,- Ft 

- Meglévő casco vagy vállalati vagyonbiztosítás 
alapján 2.500,- Ft 

- Aegon Help Balesetbiztosítás együttes ajánlattétele 
esetén 3.500,- Ft 

- Élet és lakás szerződés együttes ajánlattétele 
maluszos GFB szerződőnek – 3.500 Ft 

- Casco vagy vállalati vagyonbiztosítás együttes 
ajánlattétele – 2.500 Ft 

Fókuszban a keresztértékesítés 

Új szerződések díjszabása 
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• Extra partnerkedvezmény – 50% 
- Ha a szerződő vagy vele közös 

háztartásban élő közeli hozzátartozója a 
kockázatviselés kezdetét megelőző 120 
napon belül lakás vagy életbiztosítást köt 

 

- Nem felezi a minimáldíjat 

 

- Máluszos szerződésre nem adható meg 

 

- Az egyéb kedvezményekkel nem 
vonható össze 

Fókuszban a keresztértékesítés 

Új szerződések díjszabása 
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Naptári évfordulósok 

Piaci helyzet 
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• Természetes személyeknél a 
lakcímkártyában lévő címmel 
számolunk 

• Jogi személyeknél a forgalmiban lévő 
címmel 

 

• Kérjük el a forgalmi engedélyt a 
teljesítmény és hengerűrtartalom 
pontos meghatározása érdekében 

 

• Az előzmény biztosítás adatait 
pontosan adjuk meg 

Változatlanul figyeljünk oda 

Új szerződések díjszabása 
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Kérdések? 
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Összefoglaló 
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Fókuszban a keresztértékesítés 

• Lassan kikopik a naptári évfordulós állomány 

 

• KGFB 2018 

• A meglévő ügyfelek díjszabásában jelentősebb összevonásokat hajtottunk 
végre 

• Az új szerződések díjszabásában az Együttes ajánlattétel kedvezményből 
Partnerkedvezmény lett 

• A legkedvezőbb díjat továbbra is Extra partnerkedvezménnyel lehet elérni 

 
 

Összefoglaló 
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Előadóink: 
 

Perger Kálmán – gépjármű biztosítási üzletágvezető 

Lukács Árpád - gépjármű termékmenedzser 
 
 
 

Köszönjük a figyelmet! 
 

Eredményes Aegon-termék közvetítést kívánunk! 
 
 


