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AEGON TREND II Felelősségbiztosítás 

célpiac és értékesítési stratégia meghatározás 

 

Módozati kód 24515 

Rövid név TREV II. 

Több biztosított lehet a 

szerződésben? 
☒ Igen  ☒ Nem 

Biztosítás tartama Határozatlan, automatikusan megújuló és határozott 

tartamú  

Minimális biztosítási díj 30 000 Ft 

Szerződő lehet  ☐  fogyasztó ☒ nem fogyasztó 

Alapbiztosítás biztosítási 

események Általános felelősségbiztosítás 

Milyen igényre nyújt megoldást? ☒ A vállalkozás a jelen termékkel felelősségbiztosítási 

védelmet vásárolhat az általa jogszerűen folytatott 

tevékenység végzése során illetve következtében más 

személyeknek okozott személyi sérüléses és dologi 

(tárgyrongálási) károkra. 

Milyen díjfizetési gyakorisággal 

érhető el? 
☒ Negyedéves 

☐ 

Féléves 

☒ 

Éves 
☒ Egyszeri 

 

Jelen termék esetén nem célpiac: 

          Vér- vérkészítmények előállítása, vérbankok és véradáshoz szükséges eszközök 

- Légiközlekedés a repülési kockázatok tekintetében 

- Föld- és víz alatti bányák, és minden ezzel kapcsolatos föld- és víz alatti 

munkálat 

- Hajózás a hajózó személyzet tekintetében, hajógyártás, hajójavítás, hajóbontás 

- Olaj vállalatok, különös tekintettel a tengeri olajkitermelésre, ideértve az 

olajplatformra történő szállítást is 

- Olajvállalatok, olajjal kapcsolatos vállalatok – fúrás, kitermelés, finomítás, 

elosztás 

- Foglalkozási betegségek 

- Fokozatos szennyezés 

- Repülőgépek, légpárnás járművek, beleértve azok szerelését, javítását, vagy 

felszerelését/üzembehelyezését 

- Vasutak, villamosok, kábelvasutak, kötélpályák 

- Repülőterek légikikötők 

- Kikötők 

- Szárazdokkok, dokkok, rakpartok 

- Hajóépítés, hajójavítás, hajóbontás, beleértve a hajók szerelését, javítását, vagy 

felszerelését/üzembehelyezését 
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- Hajók, beleértve azok navigációját 

- Szórakoztató parkok, szórakoztató berendezések, stadionok, elárusítóhelyek 

(standok) 

- Sí létesítmények 

- -Végső hulladék-lerakás, -tárolás 

- munkaerő-kölcsönzők 

- Gépjárműalkatrészek termékfelelőssége 

- USA/Kanada hatályú termékfelelősség 

- könyvvizsgálók szakmai felelőssége 

- IT szakmai felelősség 

- orvos szakmai felelősség 

 

Értékesítési stratégia 

Értékesítési csatorna ☒ Saját hálózat ☒ Alkuszok ☐ Prémium 

☐ Online 
☐ Telefonos 

értékesítés 

☐ Ügyfélszolgálati 

irodák 

 

A kiegészítő fedezetek  

Kiegészítő szolgáltatás-felelősségbiztosítás 

Kiegészítő üzemi baleseti és egyéb munkaadói felelősségbiztosítás 

Kiegészítő termék-felelősségbiztosítás 

Kiegészítő feltételek, záradékok: 

- Bérlői felelősségbiztosítás,    - Felelős műszaki vezetői és kivitelezői 

fel.bizt. 

- Bérbeadói felelősségbiztosítás,   - Környezetszennyezési 

felelősségbiztosítás, 

- A szolgáltatás tárgyában okozott károk biztosítása, - Önkormányzati ált. felelősség 

kiegészítés, 

- Kiegészítő termék-felelősségbiztosítás,  - Hatósági jogkörben okozott károk 

fedezete, 

- Alvállalkozók fedezete,    - Közmunkában részt vevők fedezetbe 

vonása 

- Tanulói baleseti és felelősségbiztosítás,  - Szociális- és egészségügyi ellátás, 

- Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás,  - Gyógyszerész felelősség, 

- Gépjárműjavítói felelősségbiztosítás,   - Vezető tisztségviselők fedezetbe 

vonása. 

- Műszaki alkalmassági- és eredetvizsgálat, 
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