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Mit tegyek ha az ügyfél kárt akar bejelenteni és 
nekem szólt, hogy segítsek? 
https://aegonline.aegon.hu/login

Jelentkezzünk be partneri 

kárbejelentő felületen és jelentsük 

be a kárt! 

A dolgozói kódod

„PKR” jelszó
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Mit tegyek ha az ügyfél
kárt akar bejelenteni és nekem szólt, hogy 
segítsek? 
https://aegonline.aegon.hu/login

 Válasszuk ki a kívánt kárbejelentési típust 

az annak megfelelő csempén.

 Majd adjuk meg a szerződés adatait. 

 Jelöljük a kellő mezőket.

 Majd kattintsunk az „azonosítás” gombra.
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Mit tegyek ha az ügyfél kárt akar bejelenteni és 
nekem szólt, hogy segítsek? 
https://aegonline.aegon.hu/login

 Adjuk meg a szerződő nevét és 

e-mail címét! 

 Majd kattintsunk a „tovább” 

gombra.
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Mit tegyek ha az ügyfél kárt akar bejelenteni és 
nekem szólt, hogy segítsek? 
https://aegonline.aegon.hu/login

A „csatolás” menü 

lenyitható és ennek 

segítségével tudjuk 

felcsatolni az ügyféltől 

kapott képeket! 

TIPP: Segítsünk az ügyfélnek a fotózási 

információkkal! Hogyan készítsen jó minőségű 

képeket, vagy hogyan szkenneljen a telefonjával! 

A folyamaton végig haladva még adjuk meg a kellő információkat! Majd véglegesítsük 

a bejelentést! Jegyezzük fel  a bejelentés azonosítóját! 
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Mit tegyek ha az ügyfél szolgáltatási igényt akar 
bejelenteni és nekem szólt, hogy segítsek? 
https://www.aegon.hu/ugyintezes/papirmentes.html

Az ügyfelek a fenti oldalon olvashatják a papírmentes ügyintézéshez a tájékoztatót!

Jelen helyzetben két lehetőségük van a papírmentes szolgáltatási igénybejelentésre.

1: A digitálisan kitölthető nyomtatványt kitöltik a számítógépükön, majd ügyfélkapus

hitelesítéssel „aláírják” vagyis hitelesítik.

2: Amennyiben nem tudják az ügyfélkapun hitelesíteni a dokumentumokat, úgy választhatják az

„Rendkívüli (ideiglenes) nyomtatásmentes hitelesítés”-t.

FONTOS! AMENNYIBEN AZ ÜGYFÉL KÉRI, HOGY MI SEGÍTSÜNK 

NEKI, ÚGY A PARTNERI ÍRJON NEKÜNK FELÜLETEN KELL EZT 

ELVÉGEZNÜNK! 
(HA AZ ÜGYFÉL MAGA VÉGZI EL A BEJELENTÉST, ÚGY AZ ÜGYFELEKNEK 

KIALAKÍTOTT „ÍRJON NEKÜNK” FELÜLETET HASZNÁLJA!)

Minden ügyfél a saját ügyfélkapujával tudja hitelesíteni a saját dokumentumait! 

https://vpn-hun.aegon.com/f5-w-68747470733a2f2f7777772e6165676f6e2e6875$$/ugyintezes/papirmentes.html
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1. A digitálisan kitölthető nyomtatványt kitöltik a számítógépükön, 
majd ügyfélkapus hitelesítéssel „aláírják” vagyis hitelesítik.

https://www.aegon.hu/ugyintezes/papirmentes.html Az alábbi nyomtatványok érhetők el 

digitálisan tölthető formában! 

https://www.aegon.hu/ugyintezes/papirmentes.html
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1. A digitálisan kitölthető nyomtatványt kitöltik a számítógépükön, 
majd ügyfélkapus hitelesítéssel „aláírják” vagyis hitelesítik.

Minden ügyfél a saját ügyfélkapujával 

tudja hitelesíteni a saját 

dokumentumait! 
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1. A digitálisan kitölthető nyomtatványt kitöltik a 
számítógépükön, majd ügyfélkapus hitelesítéssel „aláírják” 
vagyis hitelesítik.

 A letöltött nyomtatvány egyszerűen és 

kényelmesen kitölthető majd mentse le 

a számítógépére. 

 Ezután indulhat a hitelesítés.



10

Ügyfélkapus hitelesítése a kész dokumentumoknak
https://niszavdh.gov.hu 

Minden ügyfél a 

saját 

ügyfélkapujával 

tudja hitelesíteni 

a saját 

dokumentumait! 
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Hogyan működik az ügyfélkapus hitelesítés?

Digitálisan aktív ügyfelek nyomtató mentes ügyintézése

 A már lementett és kitöltött PDF –et

ki kell választani a gépünkről.

 Illetve jelölni, hogy PDF-et kívánok 

hitelesíteni! 

Minden ügyfél a saját 

ügyfélkapujával tudja 

hitelesíteni a saját 

dokumentumait! 
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Hogyan működik az ügyfélkapus hitelesítés?
Digitálisan aktív ügyfelek nyomtató mentes ügyintézése

 Miután kiválasztottam a

hitelesíteni kívánt

dokumentumomat, el kell

fogadnom a feltételeket és

utána a „dokumentum küldése”

gombra kattintok.
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Hogyan működik az ügyfélkapus hitelesítés?
Digitálisan aktív ügyfelek nyomtató mentes ügyintézése

 Kiválasztom, hogy az

ügyfélkapun keresztül

azonosítom magam.

Minden ügyfél a saját 

ügyfélkapujával tudja hitelesíteni a 

saját dokumentumait! 
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Hogyan működik az ügyfélkapus hitelesítés?
Digitálisan aktív ügyfelek nyomtató mentes ügyintézése

 Automatikusan feljön az

ügyfélkapus bejelentkezési

oldal.

 Beírjuk az adatainkat és máris

kész.

Minden ügyfél a saját 

ügyfélkapujával tudja 

hitelesíteni a saját 

dokumentumait! 
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Hogyan működik az ügyfélkapus hitelesítés?
Digitálisan aktív ügyfelek nyomtató mentes ügyintézése

 Az azonosítás egy pillanat

alatt megtörténik és a

dokumentum meg is érkezik.

 A letöltés gombra kattintva

máris a gépünkön van.
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Hogyan működik az ügyfélkapus hitelesítés?
Digitálisan aktív ügyfelek nyomtató mentes ügyintézése

 Így néz ki miután megkapta a hitelesítést.

 Ezt a hitelesített verzió máris csatolható az „Írjon nekünk!” felületen a megfelelő helyre. 

Amennyiben a mi segítségünkre van szükség akkor a „Partneri írjon nekünk!” felületen 

csatoljuk be a számunkra elküldött, ügyfél által hitelesített dokumentumot! 

Minden ügyfél a saját 

ügyfélkapujával tudja hitelesíteni 

a saját dokumentumait! 
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A „Partneri írjon nekünk!” felület elérése
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2: Amennyiben nem tudják az ügyfélkapun hitelesíteni a 
dokumentumokat, úgy választhatják az „Rendkívüli (ideiglenes) 
nyomtatásmentes hitelesítés”-t.

Mitől lesz hiteles a kitöltött PDF? 

A letöltött és digitálisan kitöltött nyomtatvány mellé az alábbiakat kell csatolni! (így válik hitelessé!)

 Személyi igazolványa mindkét oldaláról készített fotó.

 Lakcímigazoló kártyája lakcímet tartalmazó oldaláról készített 

fotó.

 Kézzel írt rendkívüli nyilatkozatról készített fotó.

A fotózáshoz segítsük az 

ügyfelet az ismert fotózási 

tudnivalókkal! 
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Mi az a „kézzel írt rendkívüli nyilatkozat?”

Ezzel a kézzel írt nyilatkozattal és az okmányokról készült fotóval lesz hiteles 

a benyújtott igény! 
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FONTOS! KÉSŐBBI TEENDŐK!

Amennyiben az ügyfél a „nyilatkozatos”

hitelesítést választotta, úgy hívjuk fel a

figyelmét, hogy a későbbiekben szükség

lehet vagy az eredeti dokumentum vagy a

nyomtatott de kézzel aláírt változatra

szkennelve!

TIPP: HA ügyfélkapun való hitelesítést választja

akkor nem kell a későbbiekben tennie semmit!
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Digitálisan tölthető nyomtatványok 
Alkuszi honlapunkon is elérhetők: https://alkuszi.aegon.hu/termekek/ugyintezeshez-
nyomtatasmentes-hitelesiteshez-szukseges-nyomtatvanyok

https://alkuszi.aegon.hu/termekek/ugyintezeshez-nyomtatasmentes-hitelesiteshez-szukseges-nyomtatvanyok

