
Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni egy életen át

Aegon Help Balesetbiztosítás
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Balesetbiztosítás, 
ami komplex és 

kiterjeszthető az 
egész családra!



3Termék főbb tulajdonságai

Könnyed, csomagos 
termék, ami elérhető 

egyéni és családi 
változatban is!

20 féle kockázatra nyújt 
védelmet!

Egészségi 
kockázatelbírálás és 

egészségi nyilatkozat nélkül 
köthető!



4I. Szerződés fajtája és alap tulajdonságai

Szerződés fajtája: 
20 modulból, előre meghatározott csomagokból álló balesetbiztosítás, ami akár az 
egész családra kiterjeszthető. Ez azért jó, mert egy szerződésen belül akár 6 fő is 
biztosítva lehet, ezzel akár jelentős költséget megtakaríthat a család. 

Rövid név: AD-03 
Módozat kód: 12702 



5Csomagtípusok: Aegon HelpKlasszik / Aktív – 36 / 48 / 51 csomag 

"36" csomag "48" csomag "51" csomag

Bármely okú halál - csak a főbiztosított - 400 000 Ft               1 000 000 Ft             

Baleseti halál 3 000 000 Ft             4 000 000 Ft             5 000 000 Ft             

Baleseti rokkantság 6 000 000 Ft             8 000 000 Ft             10 000 000 Ft           

Baleseti csonttörés 30 000 Ft                 40 000 Ft                 50 000 Ft                 

Baleseti kórházi napi térítés 6 000 Ft                   8 000 Ft                   10 000 Ft                 

Baleseti műtéti térítés 300 000 Ft               400 000 Ft               500 000 Ft               

Baleseti költségtérítés 50 000 Ft                 50 000 Ft                 50 000 Ft                 

24 órás orvosi CC Nem Igen Igen

Második orvosi szakvélemény Nem Igen Igen

Baleseti keresőképtelenség / X nap után 30 000 Ft / 30 nap 40 000 Ft / 20 nap 50 000 Ft / 10 nap

Személyi okmányok pótlásának térítése Nem Nem Igen

Közlekedési baleseti halál 3 000 000 Ft             4 000 000 Ft             5 000 000 Ft             

Közlekedési baleseti rokkantság 6 000 000 Ft             8 000 000 Ft             10 000 000 Ft           

Baleseti égési sérülés - 800 000 Ft               1 000 000 Ft             

Kullancscsípés 60 000 Ft                 80 000 Ft                 100 000 Ft               

Állatharapás 30 000 Ft                 40 000 Ft                 50 000 Ft                 

Elmaradt tanulmányok pótlásának támogatása 30 000 Ft                 40 000 Ft                 50 000 Ft                 

Rablás - 100 000 Ft               200 000 Ft               

Személyi felelősségbiztosítás 10 000 000 Ft           10 000 000 Ft           10 000 000 Ft           
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6Csomagtípusok Aegon Help
Kid – 2 / 3 / 4 csomag (NEM csak gyerekeknek!)

Kid "2" csomag Kid "3" csomag Kid "4" csomag

Bármely okú halál - csak a főbiztosított - - 400 000 Ft               

Baleseti halál - 300 000 Ft               -

Baleseti rokkantság 2 000 000 Ft             3 000 000 Ft             4 000 000 Ft             

Közlekedési baleseti rokkantság 2 000 000 Ft             3 000 000 Ft             4 000 000 Ft             

Baleseti csonttörés 20 000 Ft                 30 000 Ft                 40 000 Ft                 

Baleseti kórházi napi térítés 2 000 Ft                   3 000 Ft                   4 000 Ft                   

Baleseti műtéti térítés 200 000 Ft               300 000 Ft               400 000 Ft               

Baleseti égési sérülés 500 000 Ft               750 000 Ft               1 000 000 Ft             

Kullancscsípés 20 000 Ft                 30 000 Ft                 40 000 Ft                 

Állatharapás 20 000 Ft                 30 000 Ft                 40 000 Ft                 

Baleseti költségtérítés - 50 000 Ft                 50 000 Ft                 

Elmaradt tanulmányok pótlásának támogatása 20 000 Ft                 30 000 Ft                 40 000 Ft                 

24 órás orvosi CC Nem Igen Igen

Második orvosi szakvélemény Nem Nem Igen

Személyi okmányok pótlásának térítése Nem Nem Igen

Rablás - 50 000 Ft                 100 000 Ft               

Napégés - - 50 000 Ft                 
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Csomagtípusok 
Aegon Senior „Mini” és Senior „Maxi” csomag

Senior "Mini" csomag Senior "Maxi" csomag

Bármely okú halál - csak a főbiztosított 500 000 Ft 1 000 000 Ft 

Baleseti halál 2 000 000 Ft 3 000 000 Ft 

Közlekedési balesetből eredő halál 2 000 000 Ft 3 000 000 Ft 

Balesetből eredő rokkantság 1 000 000 Ft 2 000 000 Ft 

Közlekedési balesetből eredő rokkantság 1 000 000 Ft 2 000 000 Ft 

Baleseti csonttörés, csontrepedés 20 000 Ft 20 000 Ft 

Balesetből eredő kórházi ápolás 2 500 Ft 5 000 Ft 

Baleseti eredetű műtét 300 000 Ft 500 000 Ft 

Baleseti eredetű égés 250 000 Ft 500 000 Ft 

24 órás orvosi CC Nem Igen 

Második orvosi szakvélemény Nem Igen 

Személyi okmányok, bankkártyák pótlása Nem Igen 

Rablás - 100 000 Ft 
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Főbiztosított

Társbiztosított

Társbiztosított

Társbiztosított

Társbiztosított

Társbiztosított

Egyéni Családi

Kid

Legkorábbi aláírás: 
2016.03.01.

Legkorábbi technikai kezdet: 
2016.04.01.

KlasszikAktív Aktív Klasszik Kid

Vállalati Senior Vállalati Senior

Hogyan köthetem? 



9II. Biztosítás szereplői: Szerződő

 1 természetes személy 

vagy gazdálkodó szervezet

 Szerződő és biztosított lehet különböző

 Szerződő bármikor cserélhető

(írásban kell kérni)
 15-e előtt beérkezik, akkor köv. hónap 1-jétől

 15-e utáni beérkezés esetén egy teljes hónap elteltét 
követő hónap 1-jétől

Cég az alkalmazottak számára kötött Aegon 
Help díját, adómentesen fizetheti és 

költségként elszámolhatja, ehhez a Vállalati 
csomagokat hoztuk létre.
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Vállalati  csomagok

Az „Aktív 36-48-51” csomag mintájára elkészültek a 
„Vállalati 36-48-51” csomagok.

Amennyiben gazdálkodó szervezet szerződővel jön 
létre az Aegon Help Balesetbiztosítás, úgy 

mindenképpen javasolt ezekből a csomagokból 
választani. 

Az adóelőnyök maximális kihasználása a 
„Vállalati 36-48-51” csomagokkal lehetséges, 
hiszen így a teljes díj adómentesen fizethető 

és költségként elszámolható.
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Vállalati csomagok
'36' csomag '48' csomag '51' csomag

Bármely okú halál - csak a főbiztosított - 400 000 Ft 1 000 000 Ft 

Balesetből eredő halál 3 000 000 Ft 4 000 000 Ft 5 000 000 Ft 

Közlekedési balesetből eredő halál 3 000 000 Ft 4 000 000 Ft 5 000 000 Ft 

Balesetből eredő rokkantság 6 000 000 Ft 8 000 000 Ft 10 000 000 Ft 

Közlekedési balesetből eredő rokkantság 6 000 000 Ft 8 000 000 Ft 10 000 000 Ft 

Baleseti csonttörés, csontrepedés 30 000 Ft 40 000 Ft 50 000 Ft 

Balesetből eredő kórházi ápolás 6 000 Ft 8 000 Ft 10 000 Ft 

Baleseti eredetű műtét 300 000 Ft 400 000 Ft 500 000 Ft 

Baleseti eredetű égés - 800 000 Ft 1 000 000 Ft 

Baleseti keresőképtelenség / X nap után 30 000 Ft / 30 nap 40 000 Ft / 20 nap 50 000 Ft / 10 nap 

Aegon Help Vállalati - példa díjak (kor: 40 év) 3 445 Ft 4 755 Ft 6 133 Ft 

-20% kedvezmény 2 756 Ft 3 804 Ft 4 906 Ft 
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II. Biztosítás szereplői: Főbiztosított és társbiztosítottak

Főbiztosított:
 1 természetes személy
 Írásbeli bejelentés után, bármikor a szerződő helyébe 

léphet
 Bármely okú halál modul, csak rá értelmezhető
 Főbiztosított nem cserélhető

Társbiztosítottak:
 1-5 természetes személy a 

főbiztosítotton kívül, aki a család 
fogalmába belefér

 Ugyanazzal a csomaggal, kivéve: 
Bármely okú halál

 Társbiztosított(ak) évforduló előtt 
30 nappal cserélhető(ek)
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II. Biztosítás szereplői:Biztosítottak egyéb jellemzői

Család fogalma az AD-03 terméknél: Házastárs, egyenes 
ágbeli rokon, gyermek, testvér, egyenes ágbeli rokon 
házastársa, házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, 
testvérházastársa 

Biztosítottak életkora:
• Belépési életkor: 1 - 65 év 
• Kilépési életkora: 75 év

Nem lehet biztosított, aki:
• megváltozott munkaképességgel rendelkezik
• diagnosztizált elmebetegségben szenved, 

beszámítási képességét elveszítette

Kiskorú biztosított és a szerződést nem a 
törvényes képviselő köti meg, 
gyámhatóság jóváhagyása szükséges 
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• Természetes személy(ek) vagy gazdálkodó szervezet 

• Szerződő és biztosított együttesen jelölik meg (módosításhoz együttes írásbeli 
hozzájárulás)

• Alap esetben:
• Életében esedékes szolgáltatásokra a biztosított a kedvezményezett
• Haláleseti szolgáltatásokra a biztosított örököse a kedvezményezett

• Haláleseti, életbenléti kedvezményezett:
• Jelölhető, akár több is. (% megosztás)
• Bármikor cserélhető
• Biztosítottanként a haláleseti és életbenléti szolgálatásokra csak azonos 

kedvezményezett(ek) jelölhetők százalékos arányban (külön-külön).

• Felelősségbiztosításnál a károsult, kárbiztosításnál a biztosított, tulajdonos a 
szolgáltatásra jogosult.

II. Biztosítás szereplői: Kedvezményezettek jellemzői
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III. Termék felépítése 5 féle modul 

1
2
3
4
5

Balesetbiztosítási modul

Kárbiztosítási modul

Orvos szakértői asszisztencia modul

Felelősségbiztosítási modul

Életbiztosítási modul (bármelyokú halál)
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Balesetbiztosítási modulok

1. Balesetből eredő halál

2. Közlekedési balesetből eredő halál

3. Balesetből eredő rokkantság

4. Közlekedési balesetből eredő rokkantság

5. Balesetből eredő kórházi ápolás

6. Baleseti eredetű műtét

7. Baleseti csonttörés, csontrepedés

8. Baleseti eredetű égés

9. Napégés

10. Elmaradt tanulmányok pótlása 

11. Baleseti keresőképtelenség

12. Szövődményes kullancscsípés

13. Állatharapás

III. Termék felépítése (5 féle modul) 20 féle szolgáltatás
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Kárbiztosítási modulok

14. Baleseti költségtérítés

15. Személyi okmányok, bankkártyák pótlása

16. Rablás

Orvos szakértői asszisztencia modulok

17. 24 órás orvosi call center

18. Második orvosi szakvélemény

19. Általános felelősségbiztosítás

20. Életbiztosítási modul (bármely okú halál)

III. Termék felépítése (Események) 
20 féle elérhető szolgáltatás
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Biztosítási 
események és 
szolgáltatások

Biztosítási 
események és 
szolgáltatások
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III. Termék felépítése (Események és szolgáltatások) 
Haláleseti modulok

Bármely okú halál

• Csak a főbiztosítottra fizet 

• Esemény bármely okú halál: betegség, baleset, közlekedési baleset, 
öngyilkosság 2 év után

• Szolgáltatás: Aktuális BÖ

• Társbiztosítottakra nem fizet és díjat sem szedünk

Balesetből eredő halál

• Esemény: Baleset+1 év (Szolgáltatás:Aktuális BÖ)

Közlekedési balesetből eredő halál

• Esemény: Baleset+1 év (Szolgáltatás: Aktuális BÖ)

• Közlekedés: Gyalogos, biciklis, menetrendszerinti légi vagy vízi jármű, 
gépjármű, tömegközlekedés, vonat 



20III. Termék felépítése (Események és szolgáltatások) 
Rokkantsági modulok

Baleseti rokkantság (mint  az LSZB+-ban)

Esemény: Baleset+2 év

Szolgáltatás:

• BR teljes és állandó (100 %) = akt. BÖ 100 %-a

• BR részleges és állandó, de min. 10%, =  akt. BÖ 
rokkantsággal azonos %-a

• BR részleges és állandó, min. 1-9% = 50.000 Ft

Közlekedési baleseti rokkantság

Esemény: Baleset+2 év

Szolgáltatás:

• BR teljes és állandó (100 %) = akt. BÖ 100 %-a

• BR részleges és állandó, de min. 10%, =  akt. BÖ 
rokkantsággal azonos %-a

• BR részleges és állandó, min. 1-9% = 50.000 Ft
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 Esemény: Baleset+2 év
 Szolgáltatás: akt. BÖ/nap
 Már az 1. naptól (fekvőbeteg ellátás esetén)
 Intenzív osztályon 1,5 x-es napi térítés

Kizárva: rehabilitációs intézet, 
gyógyfürdőkórház, elfekvő stb.

Kórháznak minősül az az intézmény, amely 
állandó orvosi felügyeletet nyújtó, szakképzett 
ápolószemélyzettel rendelkezik, és az adott 
állam jogszabályai szerint kórházi besorolást 
kapott. 

III. Termék felépítése (Események és szolgáltatások) 
Balesetből eredő kórházi napi 
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III. Termék felépítése (Események és szolgáltatások)
Balesetből eredő műtéti térítés

Esemény: Baleset+2 év: Orvosilag indokolt műtét esetén

Egy műtét esetén:

• Ugyanazon testrészen vagy szerven több beavatkozást, 
magasabb szolgáltatási kategóriába esőt fizeti

• Több testrészen vagy szerven végzett egy 
beavatkozásnál max. kiemelt kategória

Szolgáltatási kategória Szolgáltatás

Kiemelt műtét BÖ 100%

Nagy műtét BÖ 60%

Közepes műtét BÖ 40%

Kis műtét BÖ 20%

Kizárt műtét 0%
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III. Termék felépítése (Események és szolgáltatások) 
Baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés

Esemény: Egy balesetnél a többszörös csonttörésnél testtájanként a törések számától 
függetlenül 1x kifizetést teljesítünk. 

Szolgáltatás: akt. BÖ  (Évente MINDEN eseményre!)

Testtájak: 

 felső végtagok (bal és jobb külön-külön), 

 alsó végtagok (bal és jobb külön-külön), 

 gerincoszlop, 

 mellkas,

 koponya

Kivéve: 

 fogak sérülése

 patológiás törés

 részleges törések 
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III. Termék felépítése 
(Események és szolgáltatások)  
Baleseti eredetű égés

Esemény: Égési sérülés (maró anyag 
okozta sérülés is) 

Szolgáltatás: Akt. BÖ égési fokától és 
nagyságától függő %-a

Kizárva: sugárzó hő és napégés miatti 
sérülés
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III. Termék felépítése 
(Események és szolgáltatások) 
Napégés

Esemény: természetes napsugárzás hatására 
bekövetkező, minimum II. fokú, legalább 
20%-os testfelületet érintő égési sérüléssel járó 
leégése

Szolgáltatás: napégésre szóló aktuális 

biztosítási összeg kifizetése
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Esemény:

 6–25 éves, nappali tagozatos tanuló

 min. 7 napos folyamatos kórházi tartózkodás esetén

Szolgáltatás: aktuális BÖ kifizetése 

 pl. Különóra finanszírozásához, de nem kell róla számla

III. Termék felépítése 
(Események és szolgáltatások) 
Elmaradt tanulmányok 
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Esemény: 
Baleset miatti keresőképtelenség, amelynek megszakítás nélküli 

tartama meghaladja a 10 vagy 20 vagy 30 napot a balesetet 
követő 2 éven belül.

Szolgáltatás: akt. BÖ 1x-i kifizetése, nem napi   térítés
36-os: 30 naptól fizet egy összegben
48-as: 20 naptól
51-es: 10 naptól

III. Termék felépítése 
(Események és szolgáltatások) 
Baleseti eredetű keresőképtelenség
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III. Termék felépítése 
(Események és szolgáltatások) 
Szövődményes kullancscsípés

Esemény a kullancscsípés köv. kialakuló szövődmények:
• vírusos agyburok- és/vagy agyvelőgyulladás
• Lyme kór kardiológiai és neurológiai szövődményekkel járó esetei. 

1. Szolgáltatás 1x: akt. BÖ 

2. Szolgáltatás akt. BÖ 10x: 3 hónapon túli neurológiai tünetek v. 
gyógyszerek és kardiológiai szövődmények

3. Szolgáltatás akt BÖ 5x: 1 éven belüli halál

Akár 16 x-os összeget is kifizetünk!
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III. Termék felépítése 
(Események és szolgáltatások) 
Baleseti költségtérítés

Esemény a balesettel kapcsolatos költségek kialakulása:

 Szállítási költség: sérülés miatt a biztosított orvoshoz és/vagy 
kórházba szállítása és akár onnan hazaszállítás (orvosi 
javaslatra) 

 Fog és fogpótlás: Balesetben fog, műfog, korona, híd 
javításának költsége (igazoltan a baleset következménye) 

 Gyógyászati segédeszköz beszerzése (orvosi javaslatra) 

Szolgáltatás: fix limit max. 50.000  Ft-ig/káresemény 

(számla ellenében)

Kizárás: orvosi kezeléssel, fürdőkúrával, üdüléssel kapcsolatos 
utazási és tartózkodási költséget és a megrongálódott tárgyak 
javítási, újra beszerzési költségét.
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III. Termék felépítése 
(Események és szolgáltatások) 
Állatharapás 

Esemény: Gerinces állat általi harapás miatt a 
bőr folytonossága megszakad, drainezés, 
roncsolt terület kimetszése szükséges. 

Szolgáltatás: akt. BÖ

Kizárás: állatkerti gondozó                  
(ragadozó állatoknál), állatszelídítő



3131

III. Termék felépítése 
(Események és szolgáltatások) 
24 órás orvosi call center

 Esemény: Egészségügyi tanácsadó vonal az év minden 
napján, a nap 24 órájában.

 Témák: 

► gyógyszerek összetétele

► orvosi ügyeletek

► gyógyszertárak

► egészségügyi intézmények nyitva tartása

 Partnerünk: Advance Medical Hungary Kft.

Tel.:  +36-1-461-1517

 Azonosításhoz a biztosított nevét és születési dátumát kell 
megadni!
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III. Termék felépítése 
(Események és szolgáltatások) 
Második orvosi szakvélemény 

Esemény: Vele született, felismert, kivizsgálással alátámasztott 
betegségről szeretne több információt tudni.

Szolgáltatás: Egy független, általában nemzetközi  szakember 
szakvéleménye, amely a rendelkezésre álló orvosi dokumentumok 
alapján készül el. 

Magyarországon diagnosztizált betegség!

Benyújtandó dokumentumok: Teljes orvosi dokumentáció, orvosi 
vizsgálati eredmények, leletek

Partnerünk: Advance Medical Hungary Kft.
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III. Termék felépítése (Események és szolgáltatások) 
Személyi okmányok, bankkártyák pótlási költségének 
térítése

 Esemény: bank-, hitelkártyájának, személyi 
okmányainak elvesztés, ellopás, 
megsemmisülés

 Szolgáltatás: kártya és személyi okmányok 
letiltásának és újra beszerzésének 
költségeit. (Számla ellenében!) 

 2016.01.01-től NEM ingyenes: jogosítvány, 
útlevél, bankkártya pótlása

 Kivéve: elvesztése miatti további anyagi 
kártérítés és személyi okmányokkal való 
jogtalan visszaélés
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III. Termék felépítése 
(Események és szolgáltatások) 
Rablás

 Esemény: személyes használatú magával vitt vagyontárgyának 
eltulajdonítása (lerántás, letépés, kezéből kitépés, testi erőszak, 
öntudatlan állapotban kirablás)

 Területi hatály: CSAK Európai Unió területén!

 Szolgáltatás: szerződésben lévő limitig (pl. táska, ruha, óra, 
mobiltelefon, hangszer, ipad)

 Feltétel: rendőrségi feljelentés szükséges!

 Kivéve: készpénz, valuta, bankkártya, értékpapír, értékcikk, okirat, 
kézirat, terv, dokumentáció, adathordozón tárolt adat, nemesfém, ékszer
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III. Termék felépítése (Események és 
szolgáltatások) Felelősségbiztosítás

Biztosító mentesíti a biztosítottakat az olyan károk megtérítése alól, 
ahol a biztosított kártérítési felelősséggel tartozik.

Esemény: 

• ügyfél gyalogosként, kerékpárosként 

• hobby és sport tevékenység közben 

• háziállattartóként vagy 

• gyermek okoz harmadik személynek kárt, akkor a szülő helyett is 
helyt állunk. 

• Szolgáltatás: Limit: 10.000.000 Ft 
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IV. Tartam

Évente megújuló (nem tartamos) 
konstrukció, így az életkortól függő 
díjak az ügyfél életkorával változnak, és 
így a csomag díja is. 
Amennyiben évforduló előtt 30 nappal 
elfogadásra kerül újabb egy biztosítási 
év indul, amennyiben elutasítja az 
Ügyfél, a szerződés megszűnik.
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V. Egyéb lehetőségek a tartam alatt: Hogyan fizethet 
az ügyfél? Mi történik, ha „több pénze vagy igénye 
lesz” a tartam alatt?

Díjfizetési mód

Díjfizetési gyakoriság

ÉrtékkövetésÉrtékkövetés

Díjnövelés (nagyobb 
csomagra váltás)

Díjnövelés (nagyobb 
csomagra váltás)

Elfogadható, elutasítható. KSH Fogyaszói Árindextől -+/5 
% ponttal eltérhet a biztosító és évforduló előtt 30 
nappal az egész szerződésre, akár csak egyes 
modulokra. 

havi, negyedéves, féléves, éves

csoportos beszedés, átutalás, bankkártya, csekk, 
(csekk csak ¼ évestől)

Csomagváltás, évforduló előtt 30 nappal. 
Csomaghoz modulok külön hozzátételére nincs 
lehetőség. 



38V. Egyéb lehetőségek a tartam alatt: Milyen 
lehetőségek vannak, ha „kevesebb pénze vagy 
igénye lesz” az ügyfélnek a tartam alatt?

Díjcsökkentés (kisebb 
csomagra váltás)

Díjszüneteltetés

Díjnemfizetés és 
következményei

Részvisszavásárlás  és 
visszavásárlás

Csomagváltás lehetséges, évforduló előtt 30 
nappal. A csomagból modulok kivételére nincs 
lehetőség.

Nem értelmezhető.

 1. hónap intervenciós levél, 2. hónap díjfelszólító 
(+30 nap póthatáridő). DNF napjára törlés.

 Mivel nincs VV érték, maradékjog hiányában, kifizetés 
nélkül megszűnik.

 DNF-től 120 napja van a szerződőnek a reaktiválásra. 
Szerződés helyreállításáról a biztosító dönt.

Nem értelmezhető.
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VI. Egyéb információk

Kockázatelbírálás

Kockázatviselés kezdete

Várakozási idő

Kockázatviselés területi 
hatálya

• Egészségi kockázat elbírálás nélkül köthető 
• Halmozott kockázat terméken belül: vállalási 

limitet nem lépheti túl
• Nem Help előzményszerződéseket nem veszünk 

figyelembe

Szerződésben megjelölt dátum 0. órája

• Baleseti kockázatoknál nincs
• Bármely okú halálnál 6 hónap 

(Csomagváltáskor: 6 hónap várakozási idő 
újra indul, de csak a különbözeti összegre) 

• Személyi okmányok pótlása 30 nap 

Egész világ (Kivéve felelősségbiztosítás és 
rablás, itt az Európai Unió területén)
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Halmozott kockázatot AD-03 terméken 
belül vizsgálunk

Modul neve
Halmozott 

kockázatviselési 
limit

Bármely okú halál 1 000 000 Ft

Balesetből eredő halál* 10 000 000 Ft

Közlekedési balesetből eredő halál* 10 000 000 Ft

Balesetből eredő rokkantság** 20 000 000 Ft

Közlekedési balesetből eredő rokkantság** 20 000 000 Ft

Baleseti eredetű csonttörés 50 000 Ft

Balesetből eredő kórházi napi térítés 10 000 Ft

Baleseti eredetű műtéti térítés 500 000 Ft

Baleseti eredetű égés 2 000 000 Ft

Baleseti eredetű keresőképetelenség időszakára szóló egyszeri térítés 50 000 Ft

Baleseti költségtérítés 50 000 Ft

Elmaradt tanulmányok pótlásának támogatása 50 000 Ft

Napégés 50 000 Ft

Szövődményes kullancscsípés 100 000 Ft

Állatharapás 50 000 Ft

Személyi okmányok pótlási költségének térítése nincs

Rablás 200 000 Ft

24 órás egészségügyi tanácsadó vonal nincs

Második orvosi vélemény nincs

Személyi felelősségbiztosítás 10 000 000 Ft

1 személy több 
ajánlat: 
ajánlatok rögzítésekor  
figyeljük, hogy a 
vállalási limitünket nem 
lépi-e túl az új 
ajánlatával.

 Ha a főbiztosított
túllépi a halmozott 
limitet valamelyik modul 
esetén, akkor az 
ajánlatot elutasítjuk.

 Társbiztosított
esetén módosított 
ajánlatot küldünk adott 
társbiztosított nélkül. * BH+KBH modulokat tartalmazó csomagokban az együttes biztösszeg maximuma 10 mFt

** BR+KBR modulokat tartalmazó csomagokban az együttes biztösszeg maximuma 20 mFt
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VI. Egyéb információk: Kedvezmények

 Díjfizetési kedvezmény: az éves gyakoriság, és a csoportos 
beszedés/állandó bankkártyás fizetés irányába motiváljuk az 
ügyfeleket.

 Üzleti kedvezmény: mértéke max.20 % (kisebb jutalék-saját 
döntésed)

 Családi kedvezmény: Termék alapdíjjal rendelkezik (6.000 Ft/év), 
ezt családi kiterjesztés esetén egyszer kell csak megfizetni.

Díjfizetési mód Havi Negyedéves Féléves Éves

Csekkes Nem köthető - - -

Egyedi utalás - 1 200 Ft 1 200 Ft 1 500 Ft

Csoportos beszedés - 1 200 Ft 1 200 Ft 1 500 Ft

Rendszeres bankkártyás 1 500 Ft 1 500 Ft 1 500 Ft 2 000 Ft
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Foglalkozással és sporttevékenységgel kapcsolatos kizárások:

• Foglalkozás: állatkerti gondozó (ragadozó állatoknál), állatszelídítő, atomenergia iparban  
dolgozók, biztonsági őr, vagyonőr, cirkuszi művész, edző, határőr, hegyi mentő, ipari alpinista, 
katona, magfizikus, reaktorfizikus, nyomozó, pilóta, rendőr, repülőoktató, repülőszemélyzet, 
kaszkadőr, védelmi munkakörökben dolgozók.

• Sport: a Biztosító nem áll kockázatban a versenyző sportolóknak az igazolt 
sporttevékenységével összefüggésben bekövetkező biztosítási eseményekre. Versenyző 
sportolónak minősül, aki versenyengedéllyel és sportorvosi engedéllyel rendelkezik, valamint 
sportegyesületi tag.

Biztosító nem viseli a kockázatot, ha a biztosítási esemény

• gépi erővel hajtott szárazföldi, légi vagy vízi járműben, szervezett sportversenyen vagy ilyen 
versenyekre való felkészülés közben, illetve

• engedély nélkül rendezett sportversenyen vagy ilyen versenyekre való felkészülés során 
következik be.

VI. Egyéb információk: Balesetbiztosítási és 
életbiztosítási kizárások
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Eladástechnika
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1. Hogy gondolkodik az ügyfél?

„Tisztában vagyok azzal, hogy 
végzetes baleset akár közúton, akár az 
otthonomban előfordulhat velem. Nem 
engedhetem meg, hogy a családom 
biztonsága pénzkérdés legyen!”

Egy nem várt baleset 
következményei lehetnek:
• család életvitelének átalakulása
• többletkiadások gyógyszerre, orvosi 

kezelésre, rehabilitációra
• lakókörnyezet átalakításának 

szükségessége
• jövedelem kiesés
• lelki megterhelés 
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1. Miért jó ez a termék nekem, mint értékesítőnek?

1. Megújult balesetbiztosítás anyagi 
segítséget nyújt az ügyfeleinknek.

2. Családoknak komplex védelmet ad. A 
teljes család egy szerződésben 
biztosítható és kizárólag a gyermekekre 
is megköthető!
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(Célcsoport meghatározás)

 Mindenkinek 1- 65 éves belépési korig (75 kilépés)
 Gyermekes szülőknek, akár családi csomagban
 Családfenntartóknak („aktív”/„klasszikus” élethez)
 Vállalati csomagok:

Vezető tisztségviselőknek, a cég tevékenységében    
személyesen közreműködő tagoknak, munkavállalóknak vagy 
önkéntes jogviszonyban álló magánszemélyeknek: 

 költségként leírható 
 Adómentes a díj (kockázati biztosítás nem éri el a 

minimálbér 30 %-át) 
 egyénileg biztosítottakként köthető (nem csoportos 

biztosítás)
 Meglévő kockázati biztosítás mellé kiegészítő védelemként
 Tanulóbiztosításként felhasználható 1 éves kortól
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 Mindenkinek 1- 65 éves belépési korig (75 kilépés)
 Gyermekes szülőknek, akár családi csomagban
 Családfenntartóknak („aktív”/„klasszikus” élethez)
 Vállalati csomagok:
 Vezető tisztségviselőknek, a cég tevékenységében    

személyesen közreműködő tagoknak, munkavállalóknak 
vagy önkéntes jogviszonyban álló magánszemélyeknek: 
 költségként leírható 
 Adómentes a díj (kockázati biztosítás nem éri el a 

minimálbér 30 %-át) 
 egyénileg biztosítottakként köthető (nem csoportos 

biztosítás)
 Meglévő kockázati biztosítás mellé kiegészítő védelemként
 Tanulóbiztosításként felhasználható 1 éves kortól

Kinek jó az Aegon Help biztosítás? 
(Célcsoport meghatározás)
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Komplex, 
leggyakrabb 

kockázatokra nyújt 
védelmet

Azonnali, átmenti 
segítséget nyújt

Egyéni és családi 
csomagként is

Kedvezményezett 
jelölhető

Családi 
csomagnál 1x kell 

megfizetni az 
alapdíjat

Nem része 
hagyatéki 
eljárásnak

Kényelmes 
díjfizetés

Nincs orvosi 
vizsgálat és 
egészségi 
nyilatkozat

Előzményszer-
ződéseket nem 

vesszük 
figyelembe

Adóalapot 
csökkenti

Értékkövetés 
választható

Alacsony díjú 
termék, nem 
terheli meg a 

családot
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 Komplex, leggyakrabban előforduló eseményeket 
tartalmazó balesetbiztosítás

 Baleset esetén, átmeneti megoldást jelent a 
család számára

 Kedvezményezett jelölhető
 Haláleseti szolgáltatás nem része a hagyatéki 

eljárásnak 
 Egyéni- és családi szerződésként is köthető
 Családi csomag választása esetén, csak 1x kell 

az alapdíjat megfizetni
 Kényelmes díjfizetési lehetőségek

3. Milyen előnyei vannak? 
(Érvek összegyűjtése)
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 Kedvezmények érhetőek el díjfizetésből eredően 
 Nincs orvosi vizsgálat és egészségi nyilatkozat, 

egyszerűen megköthető
 Előzményszerződéseket nem veszünk figyelembe 

(halmozott kockázat elbírálási csak terméken belül)
 Adómentesen adható, adóalapot csökkenti (vezető 

tisztségviselők, személyesen közreműködő tagok, 
munkavállalók esetében), a vállalkozás költségként 
elszámolhatja a díjat vállalati csomag választása esetén

 Értékkövetés választható, így megtartja az értékét a 
szolgáltatás

 Kiemelkedően jó díjú termék, nem terheli meg a családi 
kasszát

3. Milyen előnyei vannak? (Érvek összegyűjtése)



Köszönöm a figyelmet!


