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Aegon tájékoztató a különböző befizetési módokhoz 

 Bankkártyás díjfizetés  

o www. aegon.hu -> Ügyintézés fül -> Díjfizetés címen indítható. 

https://aegonline.aegon.hu/online-payment  

o A befizetéshez szükséges azonosító a szerződésszám 

 

 Egyedi utalás  

o Az ügyfél saját netbankjából indíthatja:  

 Számlaszámunk: 12001008-00312421-00100004 

 Közleménybe a fogyasztó azonosító számot kell feltűntetni A0 vagy A00+ 

szerz. azon (Ügyelj rá, hogy hány nulla kell!) 

 

 I-csekk alkalmazás  

o AppStore ill. Google Play webáruházból ingyen letölthető alkalmazás  

o Regisztrációt követően (Név, e-mail cím és jelszó kell csak hozzá) a csekken található 

QR-kódot beolvasva, bankkártyával fizethető a biztosítás díja.  

o Előnye, hogy a hozzáadott szolgáltatók befizetéseit könnyű nyomon követni. 

Láthatóak a még befizetésre váró és a már kifizetett számlák is.  

Az I-csekk app használata: az alábbi képernyőképekkel szeretnénk segíteni az alkalmazás 

használatát. Ha további információra van szükséged, ajánljuk figyelmedbe ezt az oldalt valamint a 

youtube-on számos video elérhető a témában. 

 

 

   

Az alkalmazás letöltését 

követően e-mail címmel 

és jelszóval lehet belépni.  

Ha az ügyfél rendelkezik 

Díjnet fiókkal, akkor 

célszerű bekapcsolni ezt 

a funkciót. 

Ahhoz, hogy beolvashassa a 

QR-kódot, a középső, zöld 

hátterű kamera gombot kell 

választani.  

https://aegonline.aegon.hu/online-payment
https://aegonline.aegon.hu/online-payment
https://www.icsekk.hu/megujult_icsekk.html
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Miután megtörtént a QR-kód 

beolvasása, a felület feltölti a 

befizetés adatait és felajánlja 

a fizetés lehetőségét. 

A Fizetés most – 

lehetőséget választva a 

felület átirányít minket a 

Simplepay oldalára, ahol 

bankkártyával egyenlíthető 

ki a díj.  

A kifizetett számlákat 

nyomon követhetjük az 

alkalmazás jobb alsó 

ikonjára kattintva. A 

várakozó számlákat a 

bal ikonra kattintva 

érhetjük el.  

A menüben a személyes adatok 

megadásán túl elérhető még 

közvetlenül a QR-kód beolvasása és 

mobil telefon egyenleg feltöltése is.  
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Simple App alkalmazás használata: az alábbi képernyőképekkel szeretnénk segíteni az 

alkalmazás használatát. Ha további információra van szükséged, ajánljuk figyelmedbe ezt az 

oldalt valamint a youtube-on számos video elérhető a témában. 

   
 
Az alkalmazás 

letölthető a webáruházakból.   
 
 
 

 
A rövid összefoglalót 
követően indítható a 
regisztráció.   

 
A regisztrációt többféleképpen 
is meg lehet tenni.  

   

 
E-mail címmel történő 
regisztráció esetén a fenti 
adatokat kell megadni.  

 
Ezt követően e-mailben meg 
kell erősíteni a regisztrációt.  

 
Az alkalmazásba belépve 
több opció közül 
választhatunk.  

https://simple.hu/simpleapp/
https://simple.hu/simpleapp/
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A csekk befizetésénél is 
kapunk rövid ismertetőt.  
 
 

 
Ezt követően megjelenik a 
kamera, amellyel 
beolvashatjuk a csekken lévő 
QR-kódot.  
 
 

 
A QR-kód beolvasása után 
megjelenik a fizetés 
lehetősége.  

   

 
A fizetéshez meg kell adni a 
bankkártya adatait.  

 
A kártya mentéséhez (hogy 
később ne kelljen ismét az 
összes adatot megadni) a 
rendszer kéri az alkalmazás 
jelszavát.  

 
Az Elküldöm gomb 
megnyomásával egyidejűleg 
megtörténik a kártya mentése 
a díj befizetése is.  
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A befizetésről e-mailben is 
kapunk visszaigazolást.  

 
A már befizetett csekkeket a 
QR-kód beolvasására 
használt képernyő jobb felső 
részén látható három kör 
ikonra kattintva tudjuk 
ellenőrizni.  

 
Itt láthatóak a már befizetett 
csekkek.  

 

 Csoportos díjbeszedés 

o Az ügyfél a saját netbankjában adhatja meg a csoportos beszedéshez szükséges 

megbízást. A megbízáshoz feltétlenül szükséges adatok: 

 Kedvezményezett: Aegon Magyarország Általános Biztosító zRt. 

 Kedvezményezett azonosítója: A10389395 

 Szerződés azonosítója a kedvezményezettnél: A0 vagy A00 + szerződésszám 

(Ügyelj rá, hogy hány nulla kell! A nagy A betűvel együtt összesen 11 

karakternek kell lenni.) 

 

 


