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A biztosítónál jelenleg használható 
díjfizetési lehetőségek: 

Eseti online bankkártyás  

Csekk 

Csoportos beszedés 

Egyedi banki utalás 

Rendszeres  

online bankkártyás  
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Általános információk 
Fogyasztói azonosító  

Egyedi banki utalásnál és 

csoportos beszedésnél 

szükséges megadni 
 

Képzése „A” + 10 számjegy (a kötvényszám 

előnullázva): 

FUFI-s szerződéseknél pl.: A0123456789 

Ablak/Bruno-s szerződéseknél pl.: 

A0012345678 (az ajánlati és 

kötvényszám eltérő) 
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Általános információk 
Átfutási idő 

 

Az átfutási idők akkor értendőek, ha a szerződés kötvényesített és a 

szerződés állapota díjkönyveléshez megfelelő (élő és nem törölt-reaktiválásra 

vár) 

Az átfutást időt befolyásoló tényezők: 

• Egyedi banki utalásnál a késő délután indított utalás (a GIRO rendszer zárása 

miatt) csak másnap kerül feldolgozásra a bankban, így onnan indul az átfutás 

•  Csekkes befizetésnél a késő délután/este feladott csekk esetében is csak 

másnap indul az átfutás  

Az átfutási idő a díj befizetésétől a szerződésre könyvelésig tartó időtartam 

munkanapokban 
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Általános információk 
Díjkönyvelés 

 

Nem javasolt több szerződésre egy összegben utalni (kivéve lakossági 

gépjármű flotta szerződéseknél) 

Amennyiben több szerződésre egyben történik befizetés: 
• Nehezebb az azonosítás, több időt vesz igénybe a feldolgozás 

• Téves lehet az azonosítás, tévesen történhet a könyvelés 

• Téves azonosítás és könyvelés következtében a szerződés törlésére 

kerülhet sor 

A gyors és pontos díjkönyvelés érdekében fontos, hogy egy utalás egy 

szerződésre vonatkozzon 

Egyedi banki utalás esetén: 
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Egyedi banki utalásos díjfizetés 

Átfutási idő 
Első díj 

fizetésre 

Rendszeres 

díjfizetésre 

 3 munkanap* Alkalmas Alkalmas 

Számlaszámunk megtalálható a honlapunkon és 

küldeményeinkben 

* Az átfutási idő függ az utalás időpontjától napon 

belül 

Szükséges megadni a fogyasztói azonosítót 

Fogyasztói azonosító képzése: „A” + 10 

számjegy (a szerződésszám előnullázva): 

Fufi-s szerződéseknél pl.: A0123456789 

Ablak/Bruno-s szerződéseknél pl.: 

A0012345678 (az ajánlati és kötvényszám 

eltérő) 
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Eseti online bankkártyás díjfizetés 

Átfutási idő 
Első díj 

fizetésre 

Rendszeres 

díjfizetésre 

 4 munkanap Alkalmas Alkalmas 

A www.aegon.hu oldalról indítható 

Kötvényszám, vagy ajánlati sorszám megadása 

szükséges 

 

http://www.aegon.hu/
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Csekkes díjfizetés 

Átfutási idő 
Első díj 

fizetésre 

Rendszeres 

díjfizetésre 

 4 munkanap* Alkalmas** Alkalmas 

• *Az átfutási idő függ az utalás időpontjától napon 

belül 

• ** Nem javasolt első díj fizetésére alkalmazni, mert 

hosszú az átfutási ideje (a kötvényesedés után kap 

csekket az ügyfél, majd miután befizette, 4 

munkanap az átfutási idő) 

• A befizetés időpontja teljes mértékben az ügyféltől 

függ 

• Csak 2 havi díj (1 gyakoriság) befizetése után kap 

jutalékot az üzletkötő 
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Csoportos beszedéses díjfizetés 

Átfutási idő 
Első díj 

fizetésre 

Rendszeres 

díjfizetésre 

 „8-14” 

munkanap* 

Alkalmas** Alkalmas 

• *Technikai átfutás 

• **Nem javasolt első díj fizetésére, mert az első 

hónapban nem indul el a beszedés (a banki 

bejegyzés hosszú átfutási ideje miatt) 

• **Javasoljuk a második díj fizetésétől alkalmazni, az 

első díjat pedig banki átutalással teljesíteni 

• Az átfutási idő miatt havonta egy alkalommal 

történik beszedés 

• Szükséges megadni: Érvényesség kezdete, 

limitösszeg, fogyasztói azonosító 

Fontos felhívni az ügyfél figyelmét: 

- Magasabb limitet adjon meg, mint az aktuális 

díja (hogy indexálás után is teljesülhessen a 

beszedés) 

- Az ügyfél a netbankján keresztül is 

megadhatja a csoportos beszedési megbízást 

(nem csak papír alapon) 

- Fogyasztói azonosító képzése: „A” + 10 

számjegy (a szerződésszám előnullázva): 

Fufi-s szerződéseknél pl.: A0123456789 

Ablak/Bruno-s szerződéseknél pl.: 

A0012345678 (az ajánlati és 

kötvényszám eltérő) 
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Rendszeres online bankkártyás díjfizetés 

Átfutási idő 
Első díj 

fizetésre 

Rendszeres 

díjfizetésre 

 3 munkanap Alkalmas Alkalmas 

Fontos felhívni az ügyfél figyelmét: 

• Amennyiben még nem tette, 

regisztráljon az online 

ügyfélszolgálatunkon 

(www.aegon.hu) 

• Ezt követően regisztrálja a 

bankkártyáját a felületünkön 

keresztül 

• Terhelést havonta 3 alkalommal indít a biztosító 



Köszönöm a figyelmet! 




