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Kiadó szervezet:    Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 

                               Alkuszi és Banki Igazgatóság 

Dátum:                   2019.11.14. 

Tárgy:                    Aegon Vitál Max jutalékmódosítás 

Körlevél száma:    031/2019 

Oldalak száma:      2 

 

Kedves Partnerünk! 

 

Örömmel tájékoztatunk, hogy Aegon Vitál Max termékünkre az év végéig jutalékmódosítást hirdetünk.  

Az akcióban résztvevő módozat: Aegon Vitál Max (PR-02/13440; PR-03/13441) 

Az akció időtartama: 2019. 11. 15. 0 óra 00 perctől 2019. 12. 31. 24 óra 00 percig 

A fenti időtartam alatt megkötött, 2019. február 26-áig kötvényesedett és díjrendezett Aegon Vitál Max 

szerződésekre plusz jutalékot fizetünk ki az alábbiak szerint: 

Éves állománydíj 

szerződésenként 

Plusz jutalék összege 

szerződésenként 

120.000 Ft-ig 5.000 Ft 

120.001 Ft-tól - 180.000 Ft-ig 20.000 Ft 

180.001 Ft-tól – 240.000 Ft-ig 40.000 Ft 

240.001 Ft-tól 60.000 Ft 

 

Továbbá: 

- plusz 20.000 Ft darabjutalékot adunk minden 5-re végződő kötésre (pl. 5., 15., 25. … stb.), mely az 

alap kiírásnak megfelel és a szerződés éves díja eléri vagy meghaladja a 180.000 Ft-ot. 

- plusz 40.000 Ft darabjutalékot adunk minden 10. kötésre (pl. 10., 20., 30. … stb.), mely az alap 

kiírásnak megfelel és a szerződés éves díja eléri vagy meghaladja a 360.000 Ft-ot. 

- plusz 100.000 Ft darabjutalékot adunk az első három legmagasabb alapbiztosítási összeggel (fő 

– vagy társbiztosítottra, de minimum 40 millió Ft) megkötött szerződés után, mely az alap kiírásnak 

megfelel. A biztosítási összeg vizsgálatánál külön vesszük figyelembe a Fő-, illetve Társbiztosítottra kötött 

alapbiztosítást, továbbá a kiemelten kedvezményes kategóriába kerülés esetén is az alap, választott 

biztosítási összeget nézzük. 

Tájékoztató 
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A fenti plusz jutalékok egymással nem összegződnek, minden szerződésre kizárólag egyszer lehetséges 

plusz jutalék kifizetése, az azzal elérhető legmagasabb összeg adható. A sorszámozott kötéseket a FrontEnd 

ajánlat lezáráskor rögzített beküldési időpont alapján rangsoroljuk. 

Kiértékelésben részt vevő szerződések: 2019.11.15. és 2019.12.31. között FrontEnd-ben felvett, lezárt és 

véglegesített, kiértékeléskor élő Aegon Vitál Max életbiztosítások, melyekre a szerzési vagy a porlasztott jutalék 

elszámolásra került legkésőbb a 2020. március havi jutalék elszámolásában. A feltételek együttes teljesülése kerül 

vizsgálatra. 

 

A kiértékelés időpontjai: 2020. február 26. 

 

A jutalék elszámolása: a 2020. március havi jutalék elszámolásban történik, egy összegben. A visszaírásra a 

jutalékszabályzatban meghatározott szerzési jutalékra vonatkozó visszaírási százalékok vonatkoznak. 

 

Sikeres értékesítést kívánunk! 

Vincze Géza                                          Gerencsér Zita 

Alkuszi és Banki Ig. igazgató                életbiztosítási key account manager 


