
Tájékoztató – 2020. március 18. 

 

Kedves Kollégák! 
 
A koronavírus miatt kialakult helyzetre tekintettel az alábbi szabályok lépnek életbe 2020. március 
17-én az Aegon Biztosító élet- és nyugdíjbiztosításaival, illetve ezek kockázatelbírálásával 
kapcsolatban. 
 

1. Aegon Vitál Max ajánlatokra vonatkozó (PR-02 és PR-03) szabályok 
 
A Prémium Kiemelten Kedvezményes kategóriára való pályázás lehetősége ideiglenesen szünetel, mert 
az ehhez szükséges orvosi vizsgálatokat orvospartnereink nem tudják elvégezni. Kérjük, hogy a 
FrontEnden a díjkalkuláció során a fentiek miatt erre a kérdésre („Pályázik-e prémium kiemelten 
kedvezményes kockázati kategóriára?) NEM választ állítsatok be! 
 
 

2. Élet- és nyugdíjbiztosítási ajánlatokra vonatkozó általános szabályok (Aegon Vitál Max, 
Jövőtervező és Relax Pluszra vonatkozó szabályok) 

Az alábbi szabályok az egyes kockázatok biztosítási összegeinek (BÖ), valamint az ún. 
kockázatelbírálási összegre (KÖ) vonatkoznak. Nagyon fontos, hogy amennyiben az ügyfélnek van az 
Aegonnál élet- vagy nyugdíjbiztosítási szerződése, akkor az abban szereplő kockázatok biztosítási 
összegeit is hozzá kell adni a most felvenni tervezett ajánlat BÖ-ihez. A KÖ-be – a rendes gyakorlattól 
eltérően - a meglévő szerződések BÖ-it nem kell beleszámítani a jelen szabályok alkalmazásakor.  
 

2.1. Egyes kockázatok biztosítási összegeinek maximuma 2020.03.17-től visszavonásig 
A biztosítási összegek (beleértve a már esetleg létező szerződések biztosítási összegeit is) nem 
haladhatják meg a következő limiteket: 
 

 Bármely okú halál: 60 millió forint 

 Baleseti halál (BH): 60 millió forint 

 Közlekedési baleseti halál (KBH): 60 millió forint 

 Baleseti rokkantság (BR): 60 millió forint 

 Közlekedési baleseti rokkantság (KBR): 60 millió forint 

 Megváltozott munkaképesség (TB): 30 millió forint 

 Kritikus betegségek - 1 elemű (CC), 7 elemű (KR) és 20 elemű (DD) együttesen: 30 millió forint 

 Műtéti térítés (MT) és Női műtéti térítés (WMT) együttesen: 1,5 millió forint 

 Baleseti műtéti térítés (BMT): 1,5 millió forint 

 Égés (ES): 1 millió forint 

 Csonttörés (CS): 100 ezer forint 

 Kórházi napi térítés (KN) és Női kórházi napi térítés (WKN) együttesen: 30 ezer forint/nap 

 Baleset kórházi napi térítés (BKN): 30 ezer forint/nap 

 Keresőképtelenségre szóló napi térítés (JOV): 5 ezer forint/nap 

 Baleseti keresőképtelenségre szóló napi térítés (BJOV): 10 ezer forint/nap 
 
Gyermekekre köthető biztosítások 

 Jó- és rosszindulatú daganatos megbetegedések (GYCC): 2,5 millió forint    

 Baleseti kórházi napi térítés (GYBKN): 25 ezer forint//nap 

 Baleseti műtéti térítés (GYBMT): 500 ezer Ft 

 Baleset rokkantság (GYBR): 5 millió forint 

 Csonttörés, csontrepedés (GYCS): 50 ezer forint 
 
A dőlt betűvel szedett sorokban szereplő kockázatok nem abszolút limitek, azonban ha ezen esetekben 
a 30 ezer forint/nap limitet meghaladja a biztosítási összeg, a FrontEnd automatikusan pénzügyi kérdőív 
kitöltését fogja elvárni, ahogy eddig is. 
 



FONTOS! Amennyiben a biztosított 2013. július 1-jei technikai kezdetnél korábbi szerződéssel 
rendelkezik, az abban szereplő MT, BMT és WMT biztosítási összegeket öttel meg kell szorozni, és így 
kell figyelembe venni. 
 

2.2. Kockázatelbírálási összeggel kapcsolatos szabályok 
A kockázatelbírálási összeget az alábbi képlet alapján számoljuk, ahol a „H” a bármely okú halál 
kockázatot jelenti: 
  
KÖ = H + TB + (CC + KR + DD) + 45x (KN + WKN) + 2x (MT + WMT) + GYCC 
 
A fentiek alapján 2020.03.17.-től visszavonásig egy adott ajánlat KÖ-je nem haladhatja meg a 60 
millió forintot. Amennyiben mégis ezt meghaladó KÖ-jű ajánlat érkezik be, az AFC munkatársai PKR 
üzenetben egyeztetnek a tanácsadóval a biztosítási összegek csökkentéséről. 
 
Az alkalmazott kockázatelbírálási eszközök a KÖ és a belépési életkor függvényében: 
 

Belépési életkor KÖ ≤ 20 M Ft 20 M Ft < KÖ ≤ 30 M Ft 30 M Ft < KÖ ≤ 60 M Ft 

45 év alatt 

BKENYT 

BKENYT TUW 

45-54 év között TUW TUW 

54 év fölött TUW TUW 

 
BKENYT: Kockázatfelmérési és egészségi nyilatkozat 
TUW: Telefonos kockázatfelmérés (egészségfelmérés) 
 
 
FONTOS: A pirossal jelölt esetben a FrontEnden az ajánlatfelvétel során a „Megrendelt orvosi 
vizsgálat”-ot manuálisan kell átállítani TUW-re (Telefonos egészségfelmérésre)! 
 
 
Amennyiben bármi változik a fenti szabályokkal kapcsolatban, azonnal jelezni fogjuk Nektek minden 
csatornán. Együttműködéseteket és megértésetek nagyon szépen köszönjük! 
 
 


