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Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni egy életen át

Élet iroda -
kárrendezés 
testközelből



4Élet kárrendezés  testközelből

Életbiztosítási és Szolgáltatási Iroda felépítése -

feladatai

Szolgáltatási csoport – 6 fő

• Lejáró életbiztosítások

• Ütemezett lejárati szolgáltatások

• Visszavásárlások

• Életbiztosítási törlések

• Részvisszavásárlások

• Részkifizetések teljesítése

• Nyugdíjszolgáltatások

Kockázati csoport – 11 fő

• Életbiztosítások

• Balesetbiztosítások

• Egészségbiztosítások

• Kombinált kockázatú vagyonbiztosítások: élet-, 

baleset, egészségbiztosítási kockázata 

• Csoportos élet-, baleset és 

egészségbiztosítások 

• Kisállat biztosítások

• Útlemondás biztosítások

új
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Biztosítási forma 2018. év 2019. év

Életbiztosítás 45% 43%

Lakásbiztosítás 45% 41%

Egyéb módozat 10% 16%

Egyéb módozatok: Harmen, Budapest Bank,

Provident, E.on, Tesco, KÉK, Invitel, Útlemondás,

Kisállat biztosítások, MKB-tól átvett lakásbiztosítások

baleseti állománya

Élet kárrendezés testközelből

Igénybejelentések megoszlása 

módozatok szerint



6Élet kárrendezés testközelből

Igénybejelentések száma
2018.évi adatok
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Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni egy életen át

A kárrendezés 
folyamata
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Szolgáltatási igény rendezésének folyamata

Beérkező igények érkeztetése

Logisztikai csoport
1

A07 nyilatkozat és PM adatkör 

meglétének ellenőrzése

2

Jogalapi elbírálás3

Orvos szakmai elbírálás4

Biztosítási összeg

számfejtése
5

Jóváhagyás – négy szem elve6

Pénzügyi utalványozás7

Kárrendezés folyamata



9Kárrendezés folyamata

Kötelezettségeink

Adatvédelmi rendelet előírása

• Kárrendezés feltétele a biztosítottak hozzájárulásának beszerzése az 
egészségügyi adataik kezeléséhez

FINSCAN

• A szolgáltatás teljesítése előtti ügyfélvizsgálat - az Európai Unió, az ENSZ 
és USA (OFAC) által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés

Adóügyi illetőségre vonatkozó nyilatkozat 

• EU nyilatkozat beszerezés

• FATCA nyilatkoztatás

Pénzmosási törvény előírásainak való megfelelés

.▪ Személyes azonosítás

▪ Adategyeztetés személyi okmányok alapján
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…..és még amire figyelnünk kell



11Kárrendezés folyamata

Kárrendezési környezet



12Kárrendezés folyamata

A teljesítés alapfeltételei
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Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni egy életen át

Kárbejelentők, 
szolgáltatási 

igények



14Kárbejelentők, szolgáltatási igények

Szolgáltatási igénybejelentőklejárat, vissza- és részvisszavásárlás
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Kárbejelentők, szolgáltatási igények

Kárbejelentők Személybiztosítási és haláleseti igénybejelentő
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 személybiztosítási igények – A07 nyilatkozat, 

személyi okmányok, orvosi dokumentum, betegség/baleset 
kezdetét és tényét igazoló orvosi dokumentum

 haláleseti igénybejelentés – A07 nyilatkozat, 

személyi okmányok halotti anyakönyvi kivonat, halottvizsgálati
bizonyítvány, halál okát képező betegség/baleset kezdetét igazoló 
dokumentum, örökösi minőséget igazoló dokumentum

 lejárati szolgáltatás – személyi okmányok, 

kedvezményezett rendelkezése, PM azonosítás megléte, EU 
nyilatkozat 

 visszavásárlás – személyi okmányok, visszavásárlásra 

vonatkozó írásbeli nyilatkozat (két biztosított esetén a biztosított 
hozzájárulása), PM azonosítás megtörténte, EU nyilatkozat

Kárbejelentők, szolgáltatási igények

Szolgáltatási igények elbírálása



17Kárbejelentők, szolgáltatási igények

3,6 M Ft feletti kifizetések
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Kérdések-válaszok

GYIK
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Kérdések - Válaszok

Előzmény szerződést figyelembe 
vesszük az elbírálás során?

• Amennyiben azonos kondíciókkal jött létre az 
előzményszerződés, abban az esetben igen
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Kérdések - Válaszok

Mi történik akkor, ha az ügyfélnek rákos megbetegedése volt 
és ezzel együtt befogadjuk az ajánlatát, ő vállalja az alap 

szerződési feltételeket, majd a tartam alatt más rákos 
megbetegedésben elhalálozik - fizetünk e? Pl. bőrrákja volt, 

de tüdőrákban hal meg..

• Amennyiben a két betegség között az ok-okozati 
összefüggés nem igazolt (pl. áttét), térítjük a haláleseti 

szolgáltatást.
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Kérdések - Válaszok

Melyek az olyan betegségek amiket biztosan elutasítunk?

• Veleszületett betegségek

• Diagnosztikus célú beavatkozások (pl. gyomortükrözés, szívkatéterezés)

• bőrfelszíni és bőr alatti szövetek elváltozásainak műtéti ellátása (kivéve a 
rosszindulatú elváltozások)

• Bőrvarratok, sebellátás

• nemek megváltoztatását célzó műtétek

• fémeltávolítás

• fogászati műtétek

• szépészeti célú plasztikai műtétek

• pacemaker beültetés
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Kérdések - Válaszok

Mely iratok hiánya okozza a kifizetés elhúzódását?

• A07-K és PM nyilatkozat hiánya, vagy annak hiányos kitöltése

• Halotti anyakönyvi kivonat és Halottvizsgálati bizonyítvány hiánya

• Jogerős hagyatéki végzés szükséges 250.000 Ft/örökös felett – 2 örökös esetén max 500e 
Ft-ig fogadható el örökösödési nyilatkozat 2 tanúval

• Baleseti halál esetén boncolási jegyzőkönyv beszerezése szükséges lehet

• Ittasság/közlekedési baleset/verekedés/gyilkosság esetén nyomozást lezáró rendőrségi 
határozat bemutatása

• 3,6 M feletti kifizetés esetén PM adatlap hiányos kitöltése, személyi okmányok, bankszámla 
tulajdonosi igazolás
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Köszönöm a figyelmet!

OKK - ÉSZI
Beke Adrienn

Beke.Adrienn@aegon.hu

http://www.facebook.com/aegon

