
KÖTVÉNYKÖLCSÖN IGÉNYLŐ NYILATKOZAT 
Élet-, és nyugdíjbiztosításokhoz
Kézi kitöltés esetén, kérjük nyomtatott nagybetűkkel töltse ki a nyomtatványt!

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

Telefonos Ügyfélszolgálat: (+36 ) 1-477-4800
Honlap: www.aegon.hu

KK–ALT–NY–200513

Jelen nyilatkozat a következő élet-, és nyugdíjbiztosítások esetén érvényes: 

• Aegon Bázis (KD–01, 13216),

• Aegon Relax Plusz (NY–01, 13401),

• Aegon Exclusive Nyugdíj (NY–02, 13402),

• Aegon Premium Silver Nyugdíjbiztosítás (NY–03, 13408),

• Aegon Premium Gold Nyugdíjbiztosítás (NY–04, 13409),

• Aegon Prémium Nyugdíjprogram (NYIA–01, 13285),

• Aegon Prestige Nyugdíjprogram (NYIA–02, 13286),

• Aegon Relax Nyugdíjbiztosítás (NYIA–03, 13287),

• Aegon Tempo Nyugdíjprogram (NYIA–04, 13288),

• Távlat, Vénusz, Gyógyforrás, Baba–Mama Program (TR–01, 13213),

• Aegon Nyugdíjbiztosítás, Matrix Future II. (TR–02, 13226),

• Aegon Jövőtervező (TR–03, 13403),

• Aegon Exclusive (TR–04, 13404),

• Aegon Premium Silver (TR–05, 13405),

• Aegon Premium Gold (TR–06, 13406),

• Aegon Premium Platinum (TR–07, 13407),

• Aegon Premium Platinum EUR (TR–17, 13411),

• Aegon Premium Platinum USD (TR–27, 13412),

• Aegon Viva (WIA–00, 13283),

• Aegon Premium (WIA–01, 13281),

• Aegon Prestige (WIA–02, 13282),

• Aegon Életpálya Program (WR–01, 13232).

Érvényes: 2020. május 13-tól

SZERZŐDÉS ADATAI

Ügyfélazonosító:  Szerződésazonosító: 

SZERZŐDŐ ADATAI

Vezetéknév:     utónév: 

Születési dátum:  év  hó  nap       Születési hely: 

Anyja vezetékneve:   utóneve: 

Szerződő email címe: 

Felhívjuk figyelmét, hogy a biztosító a kötvénykölcsön szerződés létrejöttével vagy elutasításával kapcsolatos tájékoztatást a jelen nyilatkozaton szereplő, az Ön által 
a fentiekben megadott email címre fogja megküldeni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a kötvénykölcsön igényléséhez szükséges a jelen nyilatkozat hiánytalan kitöltése, annak aláírása és a biztosító részére történő megküldése. 
Kérjük, hogy a hiánytalanul kitöltött és aláírt nyilatkozathoz mellékelje személyazonosító okmányának és lakcímkártyájának kizárólag a címet tartalmazó oldaláról készített 
másolatát is! A jelenlegi rendkívüli helyzetre való tekintettel a biztosító elfogadja a személyazonosító okmányok és a nyilatkozat fotóját vagy szkennelt verzióját is.  

Jelen nyilatkozatot és a személyazonosító okmányok másolatát az alábbi lehetőségek közül választva juttassa el a biztosító részére:  

• a www.aegon.hu/irjonnekunk weboldalon kiválasztja a „Meglévő szerződéssel kapcsolatos ügyintézés”-t, majd a „Kötvénykölcsön igénylése”-re kattint.  
Innen letölti a szükséges nyomtatványt, kitölti, majd csatolja a személyes dokumentumainak másolatával együtt.

• megküldi a tanácsadója részére, aki eljuttatja a biztosító részére.

Kérjük, hogy a jelen nyilatkozatot lehetőség szerint ne postai úton küldje meg!

Tájékoztatjuk, hogy a kötvénykölcsön keretében kezelt személyes adatok adatkezeléséről a https://www.aegon.hu/dokumentumok/192/adatvedelem/26669/
adatvedelmi-tajekoztato-termekekhez.pdf linken elérhető adatkezelési tájékoztatóban részletes információkat talál.

https://www.aegon.hu/dokumentumok/192/adatvedelem/26669/adatvedelmi-tajekoztato-termekekhez.pdf
https://www.aegon.hu/dokumentumok/192/adatvedelem/26669/adatvedelmi-tajekoztato-termekekhez.pdf
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SZERZŐDŐ NYILATKOZATA ÉS ALÁÍRÁS

Mint a fentiekben megjelölt biztosítási szerződés szerződője kijelentem, hogy a biztosító honlapján meghirdetett kötvénykölcsönnel kapcsolatos tájékoztatást 
és a kötvénykölcsön feltételeit megismertem, megértettem és kifejezetten elfogadom. A kötvénykölcsön igénylésére irányuló jelen nyilatkozatomat ennek 
ismeretében teszem.

Amennyiben csoportos beszedési megbízással vagy rendszeres bankkártyás fizetési móddal rendelkezik a szerződés: 

  A kötvénykölcsön igény benyújtásával együtt kérem a díjfizetési mód egyedi banki átutalásra történő változtatását.

Amennyiben Távlat, Vénusz, Gyógyforrás, Baba-Mama Program, Aegon Bázis, Aegon Nyugdíjbiztosítás, Matrix Future II., Aegon Életpálya Program, Aegon 
Premium, Aegon Prestige, Aegon Viva, Aegon Prémium Nyugdíjprogram, Aegon Prestige Nyugdíjprogram, Aegon Relax Nyugdíjbiztosítás, vagy Aegon Tempo 
Nyugdíjprogram elnevezésű termékkel rendelkezik: 

  A kötvénykölcsön igény benyújtásával együtt kérem a díjfizetési gyakoriság havira történő változtatását.

Kelt.:  ,  év  hó  nap

 
 Szerződő aláírása 

Tekintettel arra, hogy a szerződés közös megegyezéssel jön létre, a jelen nyilatkozat megküldése nélkül a kötvénykölcsön szerződés nem jön létre. A kötvény-
kölcsön a jelen nyilatkozat elfogadásának biztosító általi visszaigazolásával lép életbe.
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