
 
 

Aegon Csoportos Biztosítások 

Csoportos élet-, baleset- és betegségbiztosítás 

célpiac és értékesítési stratégia meghatározás 

 

Módozati kód 14404 

Rövid név Aegon Csoportos Biztosítások 

Biztosított életkora 14-65 év 

Biztosított neme ☒ Férfi  ☒ Nő 

Biztosított 

jogviszonya a 

szerződővel 

☒ Alkalmazott 
☒ Egyéb 

munkaviszony 

☒ Egyéb 

érdekeltségi 

viszony 

   

Biztosítás tartama A Szerződés a Mellékletben meghatározott tartamra, ezen belül 

ugyancsak a Mellékletben definiált hosszúságú (legfeljebb egy 

éves) biztosítási időszakokra jön létre. 

Szerződő lehet  ☐ Természetes személy  ☒ Jogi személy  

Alapbiztosítás 

biztosítási 

események 

Alapbiztosítás: kockázati életbiztosítás/baleseti 

halál/közlekedési baleseti halál/munkahelyi baleseti halál.  

Az elérhető kiegészítő biztosítási fedezetek körét a kiegészítő 

biztosítások listájában tüntettük fel. 

Milyen igényre nyújt 

megoldást? 
☐ Nyugdíj ☒ Család védelme 

☒ Kieső jövedelem 

pótlása 

☐ Gyermekről 

gondoskodás 

☒ Rendkívüli 

események 

fedezése 

☐ Megtakarítás 

Milyen díjfizetési 

gyakorisággal érhető 

el? 

☒ Rendszeres 

díjfizetés 

☒ Egyszeri 

díjfizetés 
☒ Eseti díjfizetés 

Jelen termék esetén 

nem célpiac 

- természetes személy szerződő 

- nem Magyarországon bejegyzett jogi személy szerződő 

- aki megtakarítási célra keres biztosítási terméket 

Értékesítési stratégia 

Értékesítés módja ☐ Tanácsadással  ☒ Tanácsadás nélkül  

Értékesítési csatorna ☒ Saját hálózat ☒ Alkuszok ☒ Prémium 

☐ Online 
☐ Telefonos 

értékesítés 

☐ Ügyfélszolgálati 

irodák 
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Kiegészítő biztosítási fedezetek (fentiekben az alapbiztosítással mindenben 

megegyeznek) 

Baleseti eredetű maradandó teljes, illetve részleges baleseti rokkantság esetére szóló 

biztosítás  

Közlekedési baleseti eredetű maradandó teljes, illetve részleges baleseti rokkantság 

esetére szóló biztosítás  

Baleseti eredetű maradandó teljes, illetve részleges baleseti rokkantság esetére szóló 

biztosítás – progresszív szolgáltatással  

Közlekedési baleseti eredetű maradandó teljes, illetve részleges baleseti rokkantság 

esetére szóló biztosítás –progresszív szolgáltatással  

Baleseti eredetű kórházi ápolás esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás  

Baleseti eredetű kórházi ápolás esetére szóló, egyösszegű térítést nyújtó biztosítás  

Baleseti eredetű műtétekre szóló biztosítás  

Baleseti eredetű keresőképtelenség esetére szóló, napi térítést nyújtó, 

jövedelemkiegészítő biztosítás  

Baleseti eredetű keresőképtelenség esetére szóló, egyösszegű térítést nyújtó biztosítás 

Csonttörés, csontrepedés esetére szóló biztosítás 

Csonttörés, csontrepedés esetére szóló biztosítás – progresszív szolgáltatással  

Égési sérülés esetére szóló biztosítás  

„Gyermek” kiegészítő módul (csak kockázati életbiztosításhoz, baleseti, közlekedési 

baleseti vagy munkahelyi baleseti halál esetére szóló biztosításhoz köthető) 

Kiegészítő balesetbiztosítás költségtérítésekre 

Maradandó teljes, illetve részleges munkahelyi baleseti rokkantság esetére szóló biztosítás  

Munkahelyi baleseti eredetű kórházi ápolásra szóló napi térítést nyújtó biztosítás  

Munkahelyi baleseti eredetű kórházi ápolás esetére szóló egyösszegű térítést nyújtó 

biztosítás  

Munkahelyi balesetből eredő keresőképtelenség esetére szóló, napi térítést nyújtó, 

jövedelemkiegészítő biztosítás 

Munkahelyi balesetből eredő csonttörés, csontrepedés esetére szóló biztosítás 

Munkahelyi balesetből eredő műtétekre szóló biztosítás 

Teljes rokkantság esetére szóló biztosítás  

Teljes vagy részleges rokkantság esetére szóló biztosítás  

Kórházi ápolásra szóló napi térítést nyújtó biztosítás  

Műtétekre szóló biztosítás 

Keresőképtelenség esetére szóló, napi térítést nyújtó, jövedelempótló biztosítás  

Kritikus betegségekre szóló biztosítás  

Gyermekszülés esetére szóló egyösszegű térítést nyújtó biztosítás  

„Aegon Doktor” orvosi assistance szolgáltatás 

Második orvosi vélemény 

Betegszállítás 

Házi vizit 
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