Aegon
Vitál Max
21
tartamos kockázati
életbiztosítás
Ft

Ft

Ingatlan felújítá
Lakótér:
Festés, tapétázás
Parketta, padlószőnyeg,
burkolólapok

Szereplők

Fürdőszoba:
Csempék
Szaniterek, zuhanykabin
Hidromasszázs kád

Ft

Konyha:

Szerződő
Díjat fizeti

Társbiztosított

Szerződés alanya, vele
állunk kockázatban
(18-70 év, 80 év)

Bevonható

Haláleseti Konyhabútor
Beépített háztartási gépek
kedvezményezett
beépített sütő, mosogatóg

hullámú, sütő, szagelszívó
Jelölhető vagy örökös
Ingatlan felújítás, korszerűsítés
Lakótér:
Festés, tapétázás
Parketta, padlószőnyeg,
burkolólapok

Folyamatos díjak fizetése történhet:
Fürdőszoba:
Csempék
éves, féléves, negyedéves, havi gyakorisággal, és csoportos beszedéssel, átutalással,
csekken vagy bankkártyával.
Szaniterek, zuhanykabin
Hidromasszázs kád

Események és szolgáltatások

elújítás, korszerűsítés

zás
ószőnyeg,

Biztosított

Ingatlan felújítás, korszerűsítés
Halál eseténLakótér:
az
aktuális biztosítási
Festés, tapétázás
összeg kifizetése,
melynek
összege
Parketta,
padlószőnyeg,
burkolólapok
min. 3.000.000
Ft.

I.

Nyílászáró csere, redőny:
Redőny, szalagfüggöny, karnis,
Hőszigetelt ablakok
Bejárati ajtó, biztonsági zár, riasztó
Garázsajtó

Egészségbiztosítás keretében az
Nyílászáró csere, redőn
aktuális haláleseti összeg 95%-a
Redőny, szalagfüggö
kerül kifizetésre a végstádiumú Hőszigetelt ablakok
Bejárati ajtó, biztons
állapotban lévő biztosítottnak. Garázsajtó

Korszerűsítésre:
Fűtéskorszerűsítés: központi fűtés,
kazán, bojler, radiátor
Konyha:
Kandalló, cserépkályha
Konyhabútor
Klímaberendezés
Beépített háztartási gépek: főzőlap,
Hőszigetelés: lakóingatlan hőtérbeépített sütő, mosogatógép, mikrokép-felmérése, szigetelőanyagok
hullámú, sütő, szagelszívó, hűtő

Korszerűsítésre:
Fűtéskorszerűsítés: k
kazán, bojler, radiáto
Kandalló, cserépkály
Klímaberendezés
Hőszigetelés: lakóing
kép-felmérése, szige

Fürdőszoba:
Csempék
Szaniterek, zuhanykabin
Hidromasszázs kád

hanykabin
s kád

II.

Biztosítási összeg kifizetése
történhet egy összegben
vagy meghatározott
járadéktételekben is.

III.

tartási gépek: főzőlap,
, mosogatógép, mikroszagelszívó, hűtő

Konyha:
Konyhabútor
Beépített háztartási gépek: főzőlap,
beépített sütő, mosogatógép, mikrohullámú, sütő, szagelszívó, hűtő

IV.

Kedvező hitellehetőség!

A szülő halála esetén 10%-kal
megnöveli a biztosító a kifizetést,
ha a háztartásban 1 év alatti gyermek
van. Ez a többletszolgáltatás nem
lehet 1 millió forintnál kevesebb
és 3 millió forintnál több.

Kedvező hitelleh

Kiegészítő biztosításokkal bővíthető!
Szerződés kezdete

Tartam: 5-40 év

Szerződés vége

A szerződés tartam alatt módosítható
1. Értékkövetés

2. Biztosítási
összeg növelése
(37. hónaptól)

3. Biztosítási összeg
csökkentése
(37. hónaptól)

Tartam alatti extrák!
Társbiztosított számára 8-57% díjkedvezmény
Ingatlan felújítás, korszerűsítés
Lakótér:
Festés, tapétázás
Parketta, padlószőnyeg,
burkolólapok
Fürdőszoba:
Csempék
Szaniterek, zuhanykabin
Hidromasszázs kád
Konyha:

Biztosítási összeg növelése 5-5%-kal
(6 éven át, 18-49 éves biztosított esetén)
Nyílászáró csere, redőny:
Redőny, szalagfüggöny, karnis,
Hőszigetelt ablakok
Bejárati ajtó, biztonsági zár, riasztó
Garázsajtó
Korszerűsítésre:
Fűtéskorszerűsítés: központi fűtés,
kazán, bojler, radiátor

Aegon Vitál Max tartamos kockázati életbiztosítás

Rövid neve

PR-02, PR-03

Módozatkód

13440, 13441

Megnevezés

Meghatározott tartamra szóló kockázati életbiztosítás

Szerződő

Természetes személy vagy gazdálkodó szervezet

Szerződő csere

Igen

Biztosított

1 fő [belépés: 18-70 év (a technikai kezdet időpontjában a biztosított már
betöltötte a 17. életévét); kilépés: 80 év]

Biztosított csere

Nem

Társbiztosított

1 fő (alap- és kiegészítő biztosításokra)

Kedvezményezett

Haláleseti kedvezményezett: jelölhető vagy örökös.
Életében esedékes szolgáltatásokra kedvezményezett: biztosított

Biztosítási esemény és szolgáltatás

1. Bármely okú halál: aktuális biztosítási összeg
2. Egészségbiztosítási szolgáltatás: aktuális haláleseti biztosítási összeg 95 %-a
3. Járadékfizetés: választható

Tartam

5-40 év

Díjfizetési gyakoriság

Éves, féléves, negyedéves, havi

Díjfizetési mód

Csoportos beszedés, rendszeres bankkártyás, egyedi átutalás, csekk

Kiegészítők

Kiegészítő biztosításokkal bővíthető, új kiegészítők
a díjfizetési gyakoriságfordulóra vehetők föl

Indexálás

Minden évfordulón választható

Díjmentesítés

Nincs

Visszavásárlás

Nincs

Biztosítási összeg csökkentése/növelése

37. hónaptól

Kockázatelbírálás

Orvosi vizsgálat/egészségi nyilatkozat szükséges

Kockázati kategóriák

1. Prémium kiemelten kedvezményes nem dohányzó
2. Prémium kiemelten kedvezményes dohányzó
3. Prémium nem dohányzó
4. Prémium dohányzó

Várakozási idő

6 hónap (kivéve baleset esetén)
Orvosi vizsgálat esetén nincs

Bónusz

Biztosított belépési életkora 18-49 év közötti
Haláleseti biztosításra +5%
Szerződés 5. évfordulójától 6 éven át

Papa-Mama szülői életbiztosítás

Biztosított/társbiztosított szülő halála esetén
Saját háztartásban 1 évnél fiatalabb gyermek
+1-3.000.000 Ft kifizetés

Kedvezmények

Társbiztosított díja 8-57%-kal kedvezőbb
Egészséges életmód
Nem dohányzó életmód

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
ÉLETBIZTOSÍTÁS
LAKÁSBIZTOSÍTÁS

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS
GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
UTASBIZTOSÍTÁS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS VÁLLALATI KÁRBIZTOSÍTÁS

aegon.hu

