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Életbiztosításhoz
köthető kiegészítő
biztosítások

Balesetbiztosítási 
kiegészítők

Belépési 
kor

Kilépési 
kor Biztosítási esemény, szolgáltatás Egyéb

BH   Baleseti halál 16-60 70 Balesetből 1 éven belül bekövetkezett halál

BR   Baleseti rokkantság 16-60 70
Balesetből 1 éven túl, de 2 éven belül kialakult 
állandó egészségkárosodás

Kifizetés a rokkantság arányában: 1-100%.

KBH  Közlekedési baleseti halál 16-60 70
Közlekedési balesetből 1 éven belül 
bekövetkező halál

KBR  Közlekedési baleseti rokkantság 16-60 70
Közlekedési balesetből 1 éven túl, de 2 éven belül 
bekövetkező 20%-os, vagy azt meghaladó állan-
dó egészségkárosodás

Kifizetés a rokkantság arányában: 20-100%.

BKN  Baleseti eredetű kórházi napi térítés 16-60 65
Balesetből 2 éven belül bekövetkező, 
orvosilag indokolt kórházi ápolás

Választható napi térítési összeg: 1.000-30.000 Ft. 
Térítés az 1. naptól.

BMT  Baleseti eredetű műtéti térítés 16-60 65

Balesetből 2 éven belül (a biztosítás tartama 
alatt) bekövetkező, orvosilag indokolt műtét. 4 
műtéti kategória: kiemelt, nagy, közepes, kis 
műtét

Választható biztosítási összeg: 50.000-1.500.000 Ft. 
Szolgáltatás: a választott biztosítási összeg 100-60-40-
20%-os kifizetése. Egy műtéten belüli maximális térítés 
a biztosítási összeg 100%-a.

CS  Csonttörés 16-60 65 Csonttörés, csontrepedés Választható biztosítási összeg: 5.000-100.000 Ft.

ES  Égés 16-60 65 Égés
Választható biztosítási összeg: 100.000-1.000.000 Ft. A 
kifizetés nagysága az égés súlyosságától függ: 10-100%.

BJOV  Baleseti keresőképtelenség 
               esetére szóló, napi térítést 
               nyújtó kiegészítő biztosítás

18-60 65
Baleseti eredetű, 14 naptári napnál hosszabb 
keresőképtelenség. Szolgáltatás a 15. naptári 
naptól. 

A napi térítés legfeljebb 150 naptári napra adható.  Vá-
lasztható biztosítási összeg: 1000-10.000 Ft/nap. Kizá-
rás: üzemi baleset. A szolgáltatáshoz a táppénzes állo-
mányt igazoló dokumentum szükséges.

Egészségbiztosítási 
kiegészítők

Belépési 
kor

Kilépési 
kor Biztosítási esemény, szolgáltatás Egyéb

TB  TB rokkantsági kiegészítő 16-57 62

A biztosítottnak a magyar társadalombiztosítási 
szerv jogerős határozata alapján megállapított 
teljes és végleges rokkantsága (1-30% megma-
radó egészség).

6 hónap várakozási idő van.

 KN  Kórházi napi térítés 16-57 62 A biztosított indokolt kórházi ápolása.

Választható napi térítési összeg: 1.000-30.000 Ft. Ha 
3 napot meghaladóan kórházban van az ügyfél, akkor a 
szolgáltatás az 1. naptól minden megkezdett napra jár, 6 
hónap várakozási idő van.

WKN  Női kórházi napi térítés 16-57 62

A biztosított indokolt kórházi ápolása, mely kiter-
jed a terhességgel, szüléssel kapcsolatos kórházi 
ápolásra is (amennyiben szerződéskötéskor már 
fennállt a terhesség, kifizetésre nincs lehetőség).

Választható napi térítési összeg: 1.000-30.000 Ft. Ha 
3 napot meghaladóan kórházban van az ügyfél, akkor a 
szolgáltatás az 1. naptól minden megkezdett napra jár, 6 
hónap várakozási idő van. Egyszerre nem köthető “kórhá-
zi napi” és “női kórházi napi” kiegészítő.

 MT  Műtéti térítés 16-60 65
A biztosított orvosszakmailag indokolt műtétje. 
4 műtéti kategória: kiemelt, nagy, közepes, kis 
műtét.

Választható biztosítási összeg: 50.000-1.500.000 Ft. 
Szolgáltatás: a választott biztosítási összeg - műtéti 
besorolástól függően - 100-60-40-20%-os kifizetése. 
Egy műtéten belüli maximális térítés a biztosítási összeg 
100%-a. 6 hónap várakozási idő van.

 WMT  Női műtéti térítés 16-60 65

A biztosított indokolt műtétje. 4 műtéti kategória: 
kiemelt, nagy, közepes, kis műtét. Császármet-
szés esetén is fizet a biztosító, ha korábban nem 
végeztek ilyen műtétet.

Választható biztosítási összeg: 50.000-1.500.000 Ft. 
Szolgáltatás:a választott biztosítási összeg - műtéti be-
sorolástól függően - 100-60-40-20%-os kifizetése. Egy 
műtéten belüli maximális térítés a biztosítási összeg 
100%-a. 6 hónap várakozási idő van. Egyszerre nem köt-
hető MT és WMT kiegészítő.



Egészségbiztosítási 
kiegészítők

Belépési 
kor

Kilépési 
kor Biztosítási esemény, szolgáltatás Egyéb

CC  Kritikus Rák 16-60 65
Rosszindulatú daganatos betegség diagnosztizá-
lása esetén fizet a biztosító.

A szolgáltatás kifizetésével a kiegészítő megszűnik. Egy-
szerre nem köthető Rák, Kritikus 7 és Kritikus 20. 6 hónap 
várakozási idő van.

KR  Kritikus 7 16-60 65
Rosszindulatú daganat, jóindulatú agydaganat, 
szívizominfarktus, agyiér-katasztrófa, szívkoszorú-
ér-műtét, szervátültetés, krónikus veseelégtelenség

A szolgáltatás kifizetésével a kiegészítő megszűnik. Egy-
szerre nem köthető Kritikus Rák, Kritikus 7 és Kritikus 20. 
6 hónap várakozási idő van.

 DD  Kritikus 20 16-60 65

Kritikus 7 + Alzheimer, Parkinson kór kialaku-
lása; látás, hallás, beszédképesség, végtag el-
vesztése; szívbillentyű cseréje ill. helyreállítása; 
kóma, motoros neuron betegség, sclerosis mul-
tiplex betegségek kialakulása, végtagbénulás, 
harmadfokú égés, traumás koponyasérülés.

A szolgáltatás kifizetésével a kiegészítő megszűnik. Egy-
szerre nem köthető Kritikus Rák, Kritikus 7 és Kritikus 20. 
6 hónap várakozási idő van.

ON   Daganatdiagnosztika 
           és betegvezetés

18-60 65
A biztosított daganatgyanús állapotát leíró orvosi 
dokumentum benyújtásával indul a szolgáltatás.

A szolgáltatás a következőkből áll: daganattípustól függő 
komplex kivizsgálás, az onkoteam véleményének szemé-
lyes megbeszélése, onkopszichológiai segítségnyújtás, di-
etetikai tanácsadás.  Mindezt az Onkomplex magánklinika 
nyújtja. Az ügyfél minden évben az aktuális életkorának 
megfelelő díjat fizeti (korcsoportonként emelkedő díjak).

JOV  Keresőképtelenség 
           esetére szóló napi térítés

18-60 65
Amennyiben a biztosított 30 naptári napnál hosz-
szabb folyamatos keresőképtelen állományba 
kerül, a szolgáltatás az 1. naptól jár.

Választható napi térítési összeg: 1.000 - 5.000 Ft. 
A szolgáltatáshoz a táppénzes állományt igazoló doku-
mentum szükséges. Egy eseményből max. 180 naptári 
napra fizethető szolgáltatás.

Életbiztosítási 
kiegészítők

Belépési 
kor

Kilépési 
kor Biztosítási esemény, szolgáltatás Egyéb

TX  Term fix 16-70 75
A biztosított halála esetén a biztosító megnöveli 
a szerződés számlájának értékét ezen kiegészítő 
aktuális biztosítási összegével. 

A szolgáltatással a szerződés díjmentessé válik. 6 hónap 
várakozási idő van, ha orvosi vizsgálat nélkül jött létre. 
Jövőtervező életbiztosításhoz köthető.

KÉK  Kockázati életbiztosítás 16-74 75 A biztosított bármely okból bekövetkező halála.
6 hónap várakozási idő van, ha orvosi 
vizsgálat nélkül jött létre.

Gyermekbiztosítási 
kiegészítők

Belépési 
kor

Kilépési 
kor Biztosítási esemény, szolgáltatás Egyéb

GYCC  Jó- és rosszindulatú 
               daganatos megbetegedések

0-17 25
Jó- és rosszindulatú daganatos megbetegedés 
bekövetkezése.

6 havi várakozási idő van. A biztosítási összeg max. 
2.500.000 Ft-ig szabadon választható.

GYBKN   Baleseti kórházi napi térítés 0-17 25
Balesetből 2 éven belül bekövetkező orvosilag 
indokolt kórházi ápolás.

A napi térítés összege szabadon választható max. 25.000 
Ft/nap nagyságig. Térítés az 1. naptól.

GYBMT   Baleseti műtéti térítés 0-17 25

Balesetből 2 éven belül (a biztosítás tartama 
alatt) bekövetkező orvosilag indokolt műtét. 4 
műtéti kategória: kiemelt, nagy, közepes, kis 
műtét.

A biztosítási összeg szabadon választható, maximális 
nagysága 500.000 Ft. Szolgáltatás: a választott biztosí-
tási összeg 100-60-40-20%-os kifizetése. Egy műtéten 
belüli maximális térítés a biztosítási összeg 100%-a.

GYBR   Baleseti rokkantság 0-17 25
Balesetből 1 éven túl, de 2 éven belül kialakult 
állandó egészségkárosodás.

A biztosítási összeg max. 5.000.000 Ft 
nagyságig szabadon választható.

GYCS  Csonttörés, csontrepedés 0-17 25 Csonttörés, csontrepedés

Szolgáltatásfinanszírozó 
kiegészítők

Belépési 
kor

Kilépési 
kor Biztosítási esemény, szolgáltatás Egyéb

DR   Aegon Doktor
Belépés: 18 éves kortól. 
Az alapbiztosítással 
együtt jár le.

24 órás egészségügyi tanácsadó vonal - CC
Az Aegon Doktor Call Centeren keresztül kell bejelenteni 
a következő szolgáltatások igénylését: MOV, Házi vizit, 
Betegszállítás.

Második orvosi vélemény - MOV
Orvosi diagnózis felülvizsgálata 
(orvosi dokumentumok alapján).

Előrehozott életbiztosítási szolgáltatás - EÉSZ

A szolgáltatás opcionálisan igényelhető: a halálesetre 
szóló biztosítási összeg 95%-ának kifizetése a biztosított 
halálos betegsége esetén. A kifizetésre a biztosított jogo-
sult. A kifizetéssel a szerződés megszűnik.

HV  Házi vizit 18 62 Házi orvosi ügyeleti ellátás
Budapesten és 20 km-es körzetében 24 órás az ellátás, a 
megyeszékhelyeken és 10 km-es körzetükben az ellátás 
8-20 óráig igényelhető.

BSZ  Betegszállítás 18 62
Súlyos mozgáskorlátozottság esetén 
hazaszállítás a kórházból.

Műtéti beavatkozást követően igényelhető 
a hazaszállítás a kórház 50 km-es körzetébe.

Életbiztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások
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