
 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-től (EMABIT) 

átvett vállalati biztosítási szerződésekhez 
 

 
 Az állomány átvételétől (2020. június 1.) számított 30 napon belül az Ügyfeleket az Aegon Magyarország Zrt. 

a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény irányadó rendelkezése szerint értesíti. 
 Az átvett szerződések feltételei és biztosítási díjai változatlanok maradnak.  
 Az átvett szerződésekre, a 2020. június 1-jétől beérkezett biztosítási díjakra, változatlan jutalék alappal és 

kulcsokkal már az Aegon fizet közvetítői díjazást (jutalékot), első alkalommal a 2020. július 25-én. Akkor az 
EMABIT-től átvett és az Aegonos szerződésekre már egy jutalékelszámolás és analitika készül. Később az 
Aegonos közvetítői együttműködési megállapodást kibővítjük az átvett termékekre vonatkozó díjazási 
részletekkel. A jutalékról kérjük, hogy a nálunk megszokott módon állítsd ki a számlát. Zárt rendszerben 
kiállított elektronikusan hitelesített számlát nem fogadunk. 

 Az állományátvételt megelőző időszakra - azaz 2020. május 31. napjáig tartó időszakra - vonatkozó 

jutalékreklamációt kérjük, az EMABIT-nél szíveskedj intézni. 

 Célunk, hogy a hozzánk érkező szerződéseket megőrizzük és ehhez a Te személyes segítségedre is 
számítunk! Amennyiben kockázati vagy egyéb releváns okok nem indokolják, nem tartjuk szükségesnek a 
szerződések azonnali átdolgozását. Természetesen, ha közös Ügyfelünknél igény van a szerződés 
módosítására, akkor kérjük, fordulj hozzánk bizalommal. 

 A szerződésszámok az állomány átvételével, az Aegon állománykezelő rendszerbe történő végleges áttöltésig 
- várhatóan 2020. év vége - nem változnak. 

 A 2020. június 1-jén vagy azt követően esedékes biztosítási díjakat az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél 
vezetett 10918001-00000002-11800510 számú számlára kérjük átutalni. A megjegyzés rovatba 
azonosítóként a szerződésszámot kérjük feltüntetni. 

 Annak érdekében, hogy az átvett szerződések, közös Ügyfeleink kiszolgálása gördülékeny legyen, az itt 

megadott elérhetőségeket kérjük használni. Az EMABIT partnerkiszolgáló és az e-Cargo portálokat is 

átvesszük és üzemeltetni fogjuk, melyek új elérhetőségét jelen tájékoztatóban (lejjebb) megtalálod. Kérjük, 

hogy ezeket az elérhetőségeket kizárólag az állomány-átruházással érintett szerződésekkel kapcsolatos 

ügyintézésre használd!  

 
Az EMABIT portál új elérése vállalati vagyon- és felelősségbiztosításokhoz, flotta casco szerződésekhez 
tájékozódáshoz és kárbejelentésre: https://vagyonportal.aegon.hu  
Az e-Cargo szállítmánybiztosítási portál új elérése dedikált partnerek számára, tájékozódásra és 
kárbejelentésre https://cargoportal.aegon.hu . A portálokra az eddigi autentikációval és felhasználói 
azonosítóval, jelszóval tudsz belépni, amit az első bejelentkezéskor kérünk megváltoztatni. 
 
Az átvett állománnyal kapcsolatos ügyintézésre az alábbi elérhetőségek állnak a rendelkezésetekre: 

 tájékozódás, érdeklődés folyamatban lévő kárügyről és új kár bejelentése:  
 vagyon-, felelősség- és szállítmánybiztosításnál: karvagyon@aegon.hu ,  
 flotta casco biztosításnál: kargepjarmu@aegon.hu  . 

 érdeklődés szerződéssel kapcsolatban, állománykezelés ügyintézése adminvagyon@aegon.hu címen. 
 

 Levélcímünk: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., 1091 Budapest, Üllői út 1.  
 

 A szerződésekkel együtt átvesszük a hozzájuk tartozó függő károkat és folyamatban levő panaszügyeket, 
peres ügyeket is. 

 Az állományátruházást követően bejelentett késői károkat már szintén az Aegon kezeli. 
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