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1. Ki nem lehet a RetróCSÉB biztosítás Biztosítottja? 
 a. Aki saját jogon nyugdíjas, és aki megváltozott munkaképességével   

   kapcsolatban ellátásban részesül (pl. rokkantsági, rehabilitációs járadék).  
 b.  Gyes-en, Gyed-en levő kismama.
 c.  Munkanélküli járadékban részesülő személy.

2. Baleseti eredetű rokkantság esetén minimum 
 milyen %-ú rokkantságnál térít a Biztosító? 

 a. Minimum 30%-os rokkantság esetén.
 b.  Minimum 50%-os rokkantság esetén.
 c.  Minimum 20%-os rokkantság esetén.  

3. Baleseti eredetű kórházi ápolás esetén mi a Biztosító szolgáltatása? 
 a. Egy biztosítási évben a Biztosító legfeljebb 30 napra nyújt térítést.
 b.  Egy biztosítási évben a Biztosító legfeljebb 60 napra nyújt térítést.
 c.  A kórházi ápolás minden napjára napi térítést fizet.  

4. Köthető-e a Retro Cséb biztosításhoz kiegészítő biztosítás?
 a. Igen.
 b.  Nem.  
 c.  Csak AEGON- Doktor kiegészítő szolgáltatás.

5. Mit szolgáltat a Biztosító a Biztosított baleseti halála esetén? 
 a. Baleseti halál esetén az életbiztosításra és a baleseti halálra 

   vonatkozó aktuális biztosítási összegek együttesen kerülnek kifizetésre.  
 b.  Baleseti halál esetén a baleseti halálra vonatkozó aktuális 

   biztosítási összeg másfél szerese kerül kifizetésre.
 c.  Baleseti halál esetén az életbiztosításra és a baleseti halálra vonatkozó

    aktuális biztosítási összegek együttesének kétszerese kerül kifizetésre.

6. Hány éves tartamra köthető a RetróCSÉB életbiztosítás?
 a. Határozatlan tartam.
 b.  5-25 év.  
 c.  1 év.

7. Mekkora a visszavásárlási értéke a RetróCSÉB életbiztosításnak?
 a. Mindenkori aktuális haláleseti biztosítási összeg.
 b.  Kockázati biztosítás, tehát nincs visszavásárlási értéke.  
 c.  Befizetett díj 50%-a

8. Megtartja-e értékét a RetróCSÉB életbiztosítás?
 a. Minden biztosítási évfordulón arányos mértékben növekszik 

   a díj és a biztosítási díj és a biztosítási összegek.  
 b.  A Szerződő elutasíthatja az értékkövetést minden évfordulón.
 c.  A biztosítási díj és összegek a teljes tartam alatt változatlan.

9. Ki lehet a RetróCSÉB életbiztosítás 
 haláleseti kedvezményezettje?

 a. Csakis a törvény szerinti örökös.
 b.  Halálesetre a Szerződő és Biztosított által közösen jelölhető 

   kedvezményezett.  
 c.  Halálesetre a Biztosított által jelölhető kedvezményezett.

10. Ki lehet a RetróCSÉB életbiztosítás kedvezményezettje 
 a Biztosított életében esedékes szolgáltatásokra?

 a. Kötelező kedvezményezettet jelölni.
 b.  Csakis a törvény szerinti örökös.
 c.  A Biztosított.  

11. Mi a baleset fogalma?
 a. A Biztosított akaratától független, hirtelen fellépő külső hatás, 

   melynek következtében a Biztosított károsodást szenved.  
 b.  A Biztosított akaratától független külső hatás, melynek következtében 

   a Biztosított károsodást szenved.
 c.  A Biztosított akaratától független hirtelen fellépő hatás, 

   melynek következtében a Biztosított károsodást szenved.

12. Élet-, és egészségbiztosítási kockázatokra hogyan értelmezhető 
 a várakozási idő RetróCSÉB életbiztosításnál?

 a. A Biztosító három havi várakozási időt köt ki, melynek kezdete 
   az ajánlat aláírási dátuma.

 b.  Nincs várakozási idő.
 c.  A Biztosító hat havi várakozási időt köt ki, melynek kezdete 

   az ajánlat aláírási dátuma.  

13. Baleseti kockázatokra mikortól él a kockázatviselés?
 a. Az ajánlat aláírási dátumától.
 b.  A technikai kezdettől.
 c.  Az ajánlat aláírását követő nap 0. órájától.  

14. Melyek a kizárt biztosítási események az alábbiak közül? 
 (több helyes válasz is lehetséges)

 a. Amely a Biztosított vele született rendellenességeivel összefüggésben áll.  
 b.  Amely betegség a kockázatviselés kezdetekor már ismert volt.  
 c.  Rosszindulatú daganatos megbetegedés.  

15. Mely tevékenységek jelentenek kizárást balesetbiztosítási 
 szolgáltatásra? (több helyes válasz is lehetséges)

 a. Kizárólag az extrém sportnak minősülő tevékenységek.
 b.  Profi labdarúgó sportversenyen bekövetkező balesete.  
 c.  Extrém és motorsport tevékenység.  

16. Mekkora fokú égési sérülés számít biztosítási eseménynek 
 a RetróCSÉB életbiztosításnál?

 a. II. fokú.  
 b.  III. fokú.
 c.  IV. fokú.

17. Fogtörés esetén nyújt-e szolgáltatást a RetróCSÉB 
 baleseti eredetű csonttörésre szóló modulja?

 a. Igen.
 b.  Nem.  
 c.  Csak ha legalább két fog törik egy baleseti eseményen belül.

18. Mit jelent az aktuális biztosítási összeg a RetróCSÉB esetében?
 a. A kezdeti életbiztosítási és az egészségkárosodásból eredő rokkantsághoz

    kapcsolódó biztosítási összeg, mely kizárólag a Biztosított életkorától függ 
   és a Szerződő által az ajánlat aláírásakor kerül elfogadásra.

 b.  A kezdeti életbiztosítási és az egészségkárosodásból eredő rokkantsághoz
    kapcsolódó biztosítási összeg, mely kizárólag a választott biztosítási
    tartamtól függ és a Szerződő által az ajánlat aláírásakor kerül elfogadásra.

 c.  A kezdeti életbiztosítási és az egészségkárosodásból eredő rokkantsághoz
    kapcsolódó biztosítási összeg, mely függ a Biztosított életkorától és 
   a választott biztosítási tartamtól, a Szerződő által az ajánlat 
   aláírásakor kerül elfogadásra.  

19. A RetróCSÉB …
 a. … életbiztosítási termék pénzalapján belül a befektetési portfólió 

   a Szerződő által szabadon választható.
 b.  … életbiztosítási termék pénzalapján belül a befektetési portfólió 

   összeállításáról az Aegon szakemberei gondoskodnak.
 c.  ... életbiztosítási termék nem rendelkezik pénzalappal.  

20. Mi az életbiztosítási esemény fogalma a RetróCSÉB termék esetén?
 a. Biztosítási esemény a Biztosítottnak a biztosítás tartama alatt 

   bekövetkező balesetből eredő halála.
 b.  Biztosítási esemény a Biztosítottnak a biztosítás tartama alatt

    bekövetkező munkaképességének megváltozása.
 c.  Biztosítási esemény a Biztosítottnak a biztosítás tartama alatt

    bekövetkező halála.  
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