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Aegon Csoportos 
Egészségbiztosítás 
 
Alternatív és Csoportos Üzletfejlesztési Igazgatóság  
 
Partneri szakmai roadshow - 2017. november 
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 Csoportos Élet-, Baleset- és Betegségbiztosítások 

► Egyedi ügyféligényen alapuló, egyedi ajánlatok elkészítése, 

► Előre elkészített egységcsomagok életbiztosításra+kiegészítőkre, 

► Alkuszi igények szerinti fedezetcsomagok, egyedileg kialkudott feltételekkel, 

► Iskolák, óvodák, sportegyesületek részére készített csomagok. 

 Csoportos Egészségbiztosítás 

► A legkorszerűbb módon összeállított csomagok, 

► Egyszerűen kalkulálható, egyszerűen megköthető, egyszerűen kezelhető, 

► Jelentős piacbővítési lehetőség! 

 Célunk, hogy egyeztetés alapján közösen találjuk meg az 
ügyfeleinknek leginkább megfelelő biztosítási csomagokat: 
konzultáljunk, alkudjunk, jussunk közös nevezőre! 

 

 

Aegon Csoportos Biztosítási termékeink 
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Kérdés: Igénybe vesz Ön magán egészségügyi szolgáltatókat? 

 

 

 

 

Mennyit fizetne Ön azért, hogy mindig minőségi EÜ-ellátást kapjon? 

 

 

 

 

 

 

Aegon Egészségfelmérés 2012-2017 

 

Milyen piacra érkezünk? 
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 Aegon Biztosító Zrt. – a kockázat viselője 

 Advance Medical Hungary Kft. – szolgáltatásszervező, 
kárrendező, adminisztrátor 

Az Advance Medical az egészségbiztosításban lévő személyek ellátását  

 9 éves tapasztalattal, 

 folyamatosan bővülő egészségügyi szolgáltatókból álló országos 
partnerhálózattal, 

 az ország minden megyéjében, több mint 50 településen több mint 380 
intézményben és partnerrel látja el. 

Napjainkig az Advance Medical Kft-vel a lakásbiztosítási kiegészítők és az 
utasbiztosítás vonatkozásában, valamint az E.ON-nak, Tesco-nak és Invitel-
nek fejlesztett termékek kapcsán kb. 72 000 közös ügyfelet látunk el. 

 

 

A Biztosító és a szolgáltató partnere 
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Szolgáltatások Preventív csomag 

Komfort csomag 

(30% önrész + utólagos 

térítés, kivéve második 

orvosi vélemény) 

Komfort Extra 

csomag 
Prémium csomag 

24 órás orvosi segélyvonal     

Második orvosi vélemény     

Korlátlan ellátásszervezés     

Szolgáltatói díjkedvezmény     

Járóbeteg-szakellátás - 
16 féle orvos 

szakmában 

16 féle orvos 

szakmában 

32 féle orvos 

szakmában 

Ambuláns műtétek -    

Egynapos sebészet - -   

Laboratóriumi vizsgálatok 
- 

 
118 paraméter 118 paraméter 173 paraméter 

Diagnosztikai vizsgálatok - 16 féle 16 féle 21 féle 

Nagyértékű diagnosztika 3 féle 3 féle 3 féle 4 féle 

Szűrőviszgálatok évente 

Személyre szabott 

szűrési terv 

összeállítása és 

megszervezése 

hasi UH, labor, 

mellkas RTG, 

belgyógyászat 

hasi UH, labor, 

mellkas RTG, 

belgyógyászat 

hasi UH, labor, 

mellkas RTG, 

belgyógyászat, 

nőgyógyászat, 

szemészet, urológia 
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Éves szolgáltatási limitek 

Preventív 
csomag 

Extra csomag 
Komfort Extra 

csomag 
Prémium csomag 

Laboratóriumi 
vizsgálatok 

- 25 000 Ft 25 000 Ft 50 000 Ft 

Járóbeteg-ellátás 
(ambuláns 

műtéteket is 
beleértve) 

laboratóriumi 
vizsgálatokkal 

együtt 

- 

300 000 Ft 
alkalmankénti 
limit: 15 000 Ft 

 

300 000 Ft 
 

1 000 000 Ft 
 

Nagyértékű 
diagnosztika 

250 000 Ft 250 000 Ft 250 000 Ft 500 000 Ft 

Egynapos sebészet - - 300 000 Ft 300 000 Ft 
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Csomagdíjak 

Ha csak Preventív és/vagy Komfort csomagot választ az ügyfél, akkor 5 főtől 
megköthető.  

Ha Komfort Extra és Prémium csomagot is tartalmaz a szerződés, akkor 
legalább 10 főt kell tartalmaznia, és akár mindegyik csomag beletehető. 

Havi adatközlés alapján havi díjfizetés, éves biztosítási időszakokkal. 

Fix díjas egységcsomagok, csomagváltás évfordulóra lehetséges. 
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 A termék bevezetésével teljes személybiztosítási termékpaletta kínálható az 
ügyfeleknek; 

 Egyedileg összeállított csomagokkal és díjakkal dolgozunk annak érdekében, hogy 
a lehető legtöbb munkavállaló bevonható legyen; 

 Kiemelkedő piaci tapasztalattal rendelkező szolgáltató partnerrel dolgozunk 
együtt;  

 Egyre több munkaadónak fontos az, hogy a munkatársai minőségi egészségügyi 
ellátásban részesüljenek (ez ma „trendi” téma); 

 A munkavállalók megtartása ma kiemelten fontos szempont – érték lehet egy 
ilyen szolgáltatás a munkaadótól; 

 Alkalmazotti jogviszony esetén költségként elszámolható; 

 Semmi csoda nincs ebben, csak szolgáltatni szeretnénk a XXI. században. 

 

Értékesítési érvek 
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Előadóink: 

 

 Erszény Krisztián: +36 30 817 1745, erszeny.krisztian@aegon.hu 

 Gerendai Ágnes: +36 30 542 9119, gerendai.agnes@aegon.hu 

 Leskó László: +36 30 999 8198, lesko.laszlo@aegon.hu 

 

Köszönjük a figyelmet! 

 

Eredményes Aegon-termék közvetítést kívánunk! 
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