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kapcsolatban – 2020. május 5. 

 
Kedves Partnerünk! 
 
 
A koronavírus miatt kialakult helyzetre tekintettel az alábbi biztosítási összegeket meghaladó 
kockázatok esetében az élet- és nyugdíjbiztosítási ajánlatokhoz szükséges az ügyfél által kitöltött és 
aláírt pénzügyi kérdőív (PK-ELO-180914) beküldése a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint. 
Fontos, hogy az adott kockázatra vonatozó biztosítási összegbe (BÖ) beleszámítanak a biztosítottra 
vonatkozó élő szerződéseken és az esetlegesen párhuzamosan felvett egyéb ajánlatokon 
szereplő biztosítási összegek is! 
A biztosítási összegek, amelyek fölött kötelező a pénzügyi kérdőív: 
 

Kockázat megnevezése 
Maximális biztosítási összeg, 
amely fölött pénzügyi kérdőív 

is szükséges 

A FrontEnd jelzi a pénzügyi kérdőív 
szükségességét, és ki is tölthető a 
kérdőív az ajánlatfelvétel során? 

Bármely okú halál 30 millió forint Nem 

Baleseti halál (BH) 30 millió forint Nem 

Közlekedési baleseti halál (KBH) 30 millió forint Nem 

Baleseti rokkantság (BR) 30 millió forint Nem 

Közlekedési baleseti rokkantság (KBR) 30 millió forint Nem 

Megváltozott munkaképesség (TB) 10 millió forint Nem 

Kritikus betegségek - 1 elemű (CC), 7 
elemű (KR) és 20 elemű (DD) együttesen 

10 millió forint Nem 

Kórházi napi térítés (KN) és Női kórházi 
napi térítés (WKN) együttesen 

30 ezer forint/nap Igen 

Baleseti kórházi napi térítés (BKN) 30 ezer forint/nap Igen 

 
A FrontEnd ennek szükségességét nem minden esetben jelzi (KN-17, WKN-17 és BKN-17 esetén 
igen, a többi kockázat esetében nem), emiatt ezt kérjük külön csatolni az ajánlathoz az EDOK-on 
keresztül (az EDOK-ot közvetlenül kell meghívni, nem a FrontEnd-en keresztül). 
Az itt fel nem sorolt kiegészítő biztosítások esetén a Kötési szabályok segédtábla–ban szereplő 
maximális biztosítási összegek választhatók - ennél magasabb összeg pénzügyi kérdőív 
kitöltésével SEM köthető. 
 
Szintén fontos, hogy amennyiben egy adott biztosított vonatkozásában legalább egy kockázat 
meghaladja a fenti biztosítási összeget, abban az esetben már szükséges a pénzügyi kérdőív 
(tehát akkor is, ha pl. a bármely okú halál BÖ 20 millió forint, de a Megváltozott munkaképességre 
vonatkozó BÖ 11 millió forint). 
 
Amennyiben az adott biztosított vonatkozásában a Kórházi napi térítés (KN) és Női kórházi napi térítés 
(WKN) együttesen vagy a Baleseti kórházi napi térítés (BKN) ajánlaton szereplő BÖ-je meghaladja a 
30 ezer forint/nap összeget, akkor a FrontEnd (ahogy eddig is) automatikusan kitölteti az ügyféllel a 
pénzügyi kérdőívet. Ilyen esetekben tehát nincs szükség a papíron kitöltött, aláírt és beszkennelt 
pénzügyi kérdőívre. 
 
A pénzügyi kérdőív alkuszi honlapunkon itt érhető:  
 
https://alkuszi.aegon.hu/termekek/szemelybiztositas/5-elozetes-kockazatelbiralas/szukseges-
nyomtatvanyok  
 
Amennyiben bármi változik a fenti szabállyal kapcsolatban, azonnal jelezni fogjuk Nektek minden 
csatornán. Együttműködéseteket és megértésetek nagyon szépen köszönjük! 
 
 
Központi kockázatelbírálás - Aegon Magyarország Zrt. 
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