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Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
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1. Milyen típusú biztosítás az AD-03 Aegon Help?
 a. Balesetbiztosítás, amely tartalmaz kockázati életbiztosítást, 

   felelősségbiztosítást és személyi okmánypótlás biztosítást.
 b.  Balesetbiztosítás, amely tartalmaz kockázati életbiztosítást,

    felelősségbiztosítást, személyi okmánypótlás biztosítást, orvos 
   szakértői segítségnyújtást és rablás eseményt

 c.  Balesetbiztosítás, amely tartalmaz kockázati életbiztosítást,
    felelősségbiztosítást, orvos szakértői segítségnyújtást, 
   rablás valamint személyi okmány bankkártyapótlás 
   biztosítást és baleseti költségtérítést.  

2. Mi az AD-03 Aegon Help biztosítás területi hatálya?
 a. az egész világ
 b.  az egész világ, kivéve a felelősségbiztosítást, amelynek a területi 

   hatálya az Európai Unió tagállamaiban okozott 
   és bekövetkezett károkra terjed ki

 c.  az egész világ, kivéve a felelősségbiztosítást, amelynek a területi hatálya
    az Európai Unió tagállamaiban okozott és bekövetkezett károkra terjed
    ki, valamint a rablásbiztosítást, amelynek a területi hatálya 
   az Európai Unió.  

3. Milyen díjfizetési gyakorisággal fizethető az AD-03 
 Aegon Help biztosítás?

 a. éves, féléves
 b.  éves, féléves, negyedéves
 c.  éves, féléves, negyedéves, havi  

4. 4. Milyen díjfizetési módon fizethető az AD-03 
 Aegon Help biztosítás?

 a. csekkes, egyedi átutalás
 b.  csekkes, egyedi átutalás, csoportos beszedés
 c.  csekkes, csoportos beszedés, egyedi átutalás, rendszeres bankkártyás  

5.  Csekkes díjfizetés esetén milyen gyakorisággal köthető 
 az AD-03 Aegon Help?

 a. havi, negyedéves, féléves
 b.  negyedéves, féléves, éves  
 c.  féléves és éves

6. Hogyan történik az értékkövetés AD-03 
 Aegon Help biztosításnál?

 a. a biztosító által ajánlott értékkövetés (index) mértéke a Központi
    Statisztikai Hivatal által megállapított, a tárgyévet megelőző naptári
    évre vonatkozó éves fogyasztói árindex, amelytől a biztosító 
   10 százalékponttal eltérhet.

 b.  a biztosító által ajánlott értékkövetés (index) mértéke 
   a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított, a tárgyévet
    megelőző naptári évre vonatkozó éves fogyasztói árindex, 
   amelytől a biztosító 5 százalékponttal eltérhet.  

 c.  a biztosító által ajánlott értékkövetés (index) mértéke 
   a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított, a tárgyévet
    megelőző naptári évre vonatkozó éves fogyasztói árindex, 
   amelytől a biztosító 3 százalékponttal eltérhet.

7. A díj nemfizetésnek milyen következményei lehetnek 
 az AD-03 Aegon Help biztosításnál? 

 a. Ha a szerződő az esedékes biztosítási díjat nem fizeti meg, a biztosító 
   a következményekre történő figyelmeztetés mellett felszólítást küld, 
   amelyben legalább 45 napos póthatáridőt tűz ki a teljesítésre. 
   A póthatáridő eredménytelen elteltével a szerződés az esedékesség
    napjára visszamenőleges hatállyal, maradékjogok nélkül megszűnik.

 b.  Ha a szerződő az esedékes biztosítási díjat nem fizeti meg, a biztosító
    a következményekre történő figyelmeztetés mellett felszólítást küld,
    amelyben legalább 30 napos póthatáridőt tűz ki a teljesítésre. 
   A póthatáridő eredménytelen elteltével a szerződés az esedékesség
    napjára visszamenőleges hatállyal, maradékjogok nélkül megszűnik.  

 c.  Ha a szerződő az esedékes biztosítási díjat nem fizeti meg, a biztosító
   a következményekre történő figyelmeztetés mellett felszólítást küld, 
   amelyben legalább 60 napos póthatáridőt tűz ki a teljesítésre. 
   A póthatáridő eredménytelen elteltével a szerződés az esedékesség
    napjára visszamenőleges hatállyal, maradékjogok nélkül megszűnik.

8. Az AD-03 Aegon Help biztosítási eseményét 
 a bekövetkezésétől számított 

 a. 8 napon belül kell bejelenteni a biztosítónak és a bekövetkezését 
   annak kell igazolnia, aki a szolgáltatásra igényt tart

 b.  2 napon belül kell bejelenteni a biztosítónak és a bekövetkezését 
   annak kell igazolnia, aki a szolgáltatásra igényt tart

 c.  15 napon belül kell bejelenteni a biztosítónak és a bekövetkezését 
   annak kell igazolnia, aki a szolgáltatásra igényt tart  

9. A díjfizetési gyakoriság és mód hogyan változtatható 
 az AD-03 Aegon Help biztosításnál?

 a. Erről a szándékáról írásban, a biztosítási évfordulót 30 nappal
    megelőzően értesítenie kell a biztosítót  

 b.  Erről a szándékáról írásban, a biztosítási évfordulót 
   60 nappal megelőzően értesítenie kell a biztosítót

 c.  Erről a szándékáról írásban, a biztosítási évfordulót 
   90 nappal megelőzően értesítenie kell a biztosítót

10. Az AD-03 Aegon Help két biztosítási eseményénél 
 van várakozási idő. Mennyi a várakozási idejük? 

 a. A bármely okú halálra szóló szolgáltatás vonatkozásában 3 havi, 
   a személyi okmányok, bankkártyák pótlása biztosítási esemény
    vonatkozásában 30 napos várakozási idő áll fenn.

 b.  A bármely okú halálra szóló szolgáltatás vonatkozásában 6 havi, 
   a személyi okmányok, bankkártyák pótlása biztosítási esemény
    vonatkozásában 30 napos várakozási idő áll fenn  

 c.  A bármely okú halálra szóló szolgáltatás vonatkozásában 1 havi, 
   a személyi okmányok, bankkártyák pótlása biztosítási esemény
    vonatkozásában 60 napos várakozási idő áll fenn

11. Ha a biztosított kiskorú, és a szerződést nem 
 a törvényes képviseletet gyakorló szülő köti meg, úgy 
 az AD-03 Aegon Help szerződés érvényességéhez 

 a. a gyámhatóság jóváhagyása szükséges  
 b.  külön szülői nyilatkozat szükséges
 c.  a gyámhatóság és a szülő nyilatkozata szükséges

12. Ki lehet szerződő az AD-03 Aegon Help biztosításban?
 a. természetes személy
 b.  természetes személy és gazdálkodó szervezet  
 c.  gazdálkodó szervezet

13. Mik a szerződőcsere szabályai AD-03 Aegon Help esetében?
 a. bármikor cserélhető, ha 15-e előtt érkezik be az írásbeli igény, 

   akkor a következő hónap 1-jétől, 15-e utáni beérkezés esetén 
   egy teljes hónap elteltét követő hónap 1-jétől  

 b.  bármikor cserélhető, ha 20-e előtt érkezik be az írásbeli igény, 
   akkor köv. hónap 1-jétől, 20-a utáni beérkezés esetén 
   egy teljes hónap elteltét követő hónap 1-jétől

 c.  csak évfordulóra cserélhető, előtte legkésőbb 
   30 nappal beérkező írásbeli igény alapján

14. Hány főbiztosítottja lehet egy 
 AD-03 Aegon Help szerződésnek?

 a. 1 fő természetes személy  
 b.  2 fő természetes személy
 c.  1 vagy 2 fő természetes személy

15. Hány társbiztosított vonható be egy 
 AD-03 Aegon Help szerződésbe?

 a. 2 fő, a főbiztosítotton kívül
 b.  3 fő, a főbiztosítotton kívül
 c.  1-5 fő, a főbiztosítotton kívül  
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ÉLETBIZTOSÍTÁS  NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS  GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁS  BALESETBIZTOSÍTÁS 
LAKÁSBIZTOSÍTÁS    UTASBIZTOSÍTÁS    EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS    VÁLLALATI  KÁRBIZTOSÍTÁS     

1. Milyen típusú biztosítás az AD-03 Aegon Help?
 a. Balesetbiztosítás, amely tartalmaz kockázati életbiztosítást, 

   felelősségbiztosítást és személyi okmánypótlás biztosítást.
 b.  Balesetbiztosítás, amely tartalmaz kockázati életbiztosítást,

    felelősségbiztosítást, személyi okmánypótlás biztosítást, orvos 
   szakértői segítségnyújtást és rablás eseményt

 c.  Balesetbiztosítás, amely tartalmaz kockázati életbiztosítást,
    felelősségbiztosítást, orvos szakértői segítségnyújtást, 
   rablás valamint személyi okmány bankkártyapótlás 
   biztosítást és baleseti költségtérítést.  

2. Mi az AD-03 Aegon Help biztosítás területi hatálya?
 a. az egész világ
 b.  az egész világ, kivéve a felelősségbiztosítást, amelynek a területi 

   hatálya az Európai Unió tagállamaiban okozott 
   és bekövetkezett károkra terjed ki

 c.  az egész világ, kivéve a felelősségbiztosítást, amelynek a területi hatálya
    az Európai Unió tagállamaiban okozott és bekövetkezett károkra terjed
    ki, valamint a rablásbiztosítást, amelynek a területi hatálya 
   az Európai Unió.  

3. Milyen díjfizetési gyakorisággal fizethető az AD-03 
 Aegon Help biztosítás?

 a. éves, féléves
 b.  éves, féléves, negyedéves
 c.  éves, féléves, negyedéves, havi  

4. 4. Milyen díjfizetési módon fizethető az AD-03 
 Aegon Help biztosítás?

 a. csekkes, egyedi átutalás
 b.  csekkes, egyedi átutalás, csoportos beszedés
 c.  csekkes, csoportos beszedés, egyedi átutalás, rendszeres bankkártyás  

5.  Csekkes díjfizetés esetén milyen gyakorisággal köthető 
 az AD-03 Aegon Help?

 a. havi, negyedéves, féléves
 b.  negyedéves, féléves, éves  
 c.  féléves és éves

6. Hogyan történik az értékkövetés AD-03 
 Aegon Help biztosításnál?

 a. a biztosító által ajánlott értékkövetés (index) mértéke a Központi
    Statisztikai Hivatal által megállapított, a tárgyévet megelőző naptári
    évre vonatkozó éves fogyasztói árindex, amelytől a biztosító 
   10 százalékponttal eltérhet.

 b.  a biztosító által ajánlott értékkövetés (index) mértéke 
   a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított, a tárgyévet
    megelőző naptári évre vonatkozó éves fogyasztói árindex, 
   amelytől a biztosító 5 százalékponttal eltérhet.  

 c.  a biztosító által ajánlott értékkövetés (index) mértéke 
   a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított, a tárgyévet
    megelőző naptári évre vonatkozó éves fogyasztói árindex, 
   amelytől a biztosító 3 százalékponttal eltérhet.

7. A díj nemfizetésnek milyen következményei lehetnek 
 az AD-03 Aegon Help biztosításnál? 

 a. Ha a szerződő az esedékes biztosítási díjat nem fizeti meg, a biztosító 
   a következményekre történő figyelmeztetés mellett felszólítást küld, 
   amelyben legalább 45 napos póthatáridőt tűz ki a teljesítésre. 
   A póthatáridő eredménytelen elteltével a szerződés az esedékesség
    napjára visszamenőleges hatállyal, maradékjogok nélkül megszűnik.

 b.  Ha a szerződő az esedékes biztosítási díjat nem fizeti meg, a biztosító
    a következményekre történő figyelmeztetés mellett felszólítást küld,
    amelyben legalább 30 napos póthatáridőt tűz ki a teljesítésre. 
   A póthatáridő eredménytelen elteltével a szerződés az esedékesség
    napjára visszamenőleges hatállyal, maradékjogok nélkül megszűnik.  

 c.  Ha a szerződő az esedékes biztosítási díjat nem fizeti meg, a biztosító
   a következményekre történő figyelmeztetés mellett felszólítást küld, 
   amelyben legalább 60 napos póthatáridőt tűz ki a teljesítésre. 
   A póthatáridő eredménytelen elteltével a szerződés az esedékesség
    napjára visszamenőleges hatállyal, maradékjogok nélkül megszűnik.

8. Az AD-03 Aegon Help biztosítási eseményét 
 a bekövetkezésétől számított 

 a. 8 napon belül kell bejelenteni a biztosítónak és a bekövetkezését 
   annak kell igazolnia, aki a szolgáltatásra igényt tart

 b.  2 napon belül kell bejelenteni a biztosítónak és a bekövetkezését 
   annak kell igazolnia, aki a szolgáltatásra igényt tart

 c.  15 napon belül kell bejelenteni a biztosítónak és a bekövetkezését 
   annak kell igazolnia, aki a szolgáltatásra igényt tart  

9. A díjfizetési gyakoriság és mód hogyan változtatható 
 az AD-03 Aegon Help biztosításnál?

 a. Erről a szándékáról írásban, a biztosítási évfordulót 30 nappal
    megelőzően értesítenie kell a biztosítót  

 b.  Erről a szándékáról írásban, a biztosítási évfordulót 
   60 nappal megelőzően értesítenie kell a biztosítót

 c.  Erről a szándékáról írásban, a biztosítási évfordulót 
   90 nappal megelőzően értesítenie kell a biztosítót

10. Az AD-03 Aegon Help két biztosítási eseményénél 
 van várakozási idő. Mennyi a várakozási idejük? 

 a. A bármely okú halálra szóló szolgáltatás vonatkozásában 3 havi, 
   a személyi okmányok, bankkártyák pótlása biztosítási esemény
    vonatkozásában 30 napos várakozási idő áll fenn.

 b.  A bármely okú halálra szóló szolgáltatás vonatkozásában 6 havi, 
   a személyi okmányok, bankkártyák pótlása biztosítási esemény
    vonatkozásában 30 napos várakozási idő áll fenn  

 c.  A bármely okú halálra szóló szolgáltatás vonatkozásában 1 havi, 
   a személyi okmányok, bankkártyák pótlása biztosítási esemény
    vonatkozásában 60 napos várakozási idő áll fenn

11. Ha a biztosított kiskorú, és a szerződést nem 
 a törvényes képviseletet gyakorló szülő köti meg, úgy 
 az AD-03 Aegon Help szerződés érvényességéhez 

 a. a gyámhatóság jóváhagyása szükséges  
 b.  külön szülői nyilatkozat szükséges
 c.  a gyámhatóság és a szülő nyilatkozata szükséges

12. Ki lehet szerződő az AD-03 Aegon Help biztosításban?
 a. természetes személy
 b.  természetes személy és gazdálkodó szervezet  
 c.  gazdálkodó szervezet

13. Mik a szerződőcsere szabályai AD-03 Aegon Help esetében?
 a. bármikor cserélhető, ha 15-e előtt érkezik be az írásbeli igény, 

   akkor a következő hónap 1-jétől, 15-e utáni beérkezés esetén 
   egy teljes hónap elteltét követő hónap 1-jétől  

 b.  bármikor cserélhető, ha 20-e előtt érkezik be az írásbeli igény, 
   akkor köv. hónap 1-jétől, 20-a utáni beérkezés esetén 
   egy teljes hónap elteltét követő hónap 1-jétől

 c.  csak évfordulóra cserélhető, előtte legkésőbb 
   30 nappal beérkező írásbeli igény alapján

14. Hány főbiztosítottja lehet egy 
 AD-03 Aegon Help szerződésnek?

 a. 1 fő természetes személy  
 b.  2 fő természetes személy
 c.  1 vagy 2 fő természetes személy

15. Hány társbiztosított vonható be egy 
 AD-03 Aegon Help szerződésbe?

 a. 2 fő, a főbiztosítotton kívül
 b.  3 fő, a főbiztosítotton kívül
 c.  1-5 fő, a főbiztosítotton kívül  


