
Laka s ka rbejelente s 

 

1) Lépj be az Aegon online ügyfélszolgálati oldalán a partneri felületre! 

 

 
2) Válaszd ki a lakás kárbejelentés csempét! 

 

3) Válaszd ki, hogy milyen kárt jelentessz be! 

https://aegonline.aegon.hu/login
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4) Magánszemély bejelentésénél kattints a csempére! 

 
Töltsd fel a szerződésazonosító számot, a szerződő születési dátumát és a káresemény időpontját! 

 

Akkor válaszd a gazdálkodó szervezetet, ha van adószáma a szerződőnek. Itt kell bejelenteni azokat a Társasházi 

károkat is, amelyeknél a Társasháznak van adószáma! Vedd ki a pipát, mert nem a szerződő teszi a bejelentést. 
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Társasházak esetében ki kell választani, hogy lakók egyéni káráról van-e szó, vagy közös kárról, (amelyben a 

társasház állítja helyre a kárt). 

 

 

Ha a szerződés élő, és egyeznek az adatok, akkor kéri a rendszer a következőket: 
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5) Válaszd ki a megfelelő biztosítási eseményt, melyhez segítséget nyújt az anyag végén található 

információs blokk! Miután kiválasztottad az eseményt, a legördülő listából további alábontást 

kell kiválasztanod! 
 

 

Kiválasztás után Válaszd ki, hogy milyen vagyoncsoport károsodott. 

 

Válaszd ki a becsült kár nagyságát! 

 

Írd le, hogy mi történt pontosan! 
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Ha van már számla, árajánlat vagy bármilyen dokumentum, azt csatold be! .pdf és képfájlokat lehet csatolni, 

egyenként maximum 7MB méretben. 

 

 

 

A tovább gomb csak akkor jelenik meg, ha minden szükséges adatot feltöltöttél. 

 

6) Írd be a becsült kárösszeget, és hogy hova kéri ügyfelünk a kifizetést! Adj meg számlaszámot, ha 

van rá lehetőség! 

 

 

7) Adj meg egy e-mail címet, amin az ügyfelet tájékoztatni tudjuk, és fogadd el a nyilatkozatot! 
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8) Ellenőrizd az adatokat, és véglegesítsd! 

 

Ha valamit javítanod kell, akkor az oldal tetején lévő státuszokra kattintva tudsz visszalépni. 

 

Több biztosítási esemény bejelentése 
 

Amennyiben egy kárbejelentés során két különböző biztosítási eseményt jelentenek be, akkor mindkettőt külön-külön 

rögzíteni kell. 

Ha egy káreseményből (ugyanaz a biztosítási esemény, aznapi kár) kifolyólag több károsodás történt, akkor azt egy bejelentés 

alatt intézzük. Pl. ügyfél jelentkezik, hogy 2 napja már megtette a kárbejelentést, hogy beázott a szoba, de észrevették, hogy 

még a mellékhelyiség is beázott. Ilyenkor nem kell új kárt rögzíteni. Amikor kimegy a kárszakértő (vagy felhívjuk telefonon), 

akkor mondja el az ügyfél, hogy milyen károkat vett még észre. 

Mi lehet az oka, ha az Online felület nem engedi rögzíteni a kárt? 
 Rossz a szerződésszám  

 Rossz a szerződő neve  

 Rossz a kockázatviselési cím  

 A szerződés már le van törölve 

 A szerződésben nincs benne az épület vagy ingóság vagyoncsoport. A rendszer ellenőrzi, és ha nincs benne a 

szerződésben, akkor nem jeleníti meg azt, ami nincs benne.  

 Nem a megfelelő oldalon rögzítjük a bejelentést. Magánszemély/Gazdálkodó szervezet/Társasház 

 30 napnál régebbi káresemény nem rögzíthető a felületen. 
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Társasházi kárbejelentések 
Társasházi kárbejelentések esetében külön kell választani, hogy egyéni vagy közös kár keletkezett-e. 

 

Közös kár: 
Közös károk azok, melyek helyreállítása a közös költségből történik. Ilyen esetben a károsult a közös képviselő. 

Pl.  

 a lépcsőházban a korlátüveg kitört 

 a lépcsőházban beázott a plafon 

 a lépcsőházban falat kellett bontani egy csőtörés miatt 

 a panel külső szigetelését kilyuggatta a jég 

 villámcsapás miatt tönkrement a kaputelefon 

 megrongálták a kaputelefont 

 a liftet megrongálták, kiszabták a nyomógombokat 

 a pincében főnyomócső törés történt stb. 

Egyéni kár: 
A lakók lakásában vagy saját helyiségeiben (saját pince) keletkezett károk. 

Pl. 

ajtó vagy ablak üvegtörés 

csőtörés miatt eláztak a bútorok 

kiégett a lakás stb. 


