
Helping people achieve a lifetime of financial security

Kiterjesztett kockázatviselés a 
koronavírus kapcsán –
nagyszerű üzenet meglévő és 
új ügyfeleinknek

COVID-19 

életbiztosítási akció
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Vitál Max és Help akció
Új szerződések

A koronavírus elleni biztos oltóanyagra egyes szakértők szerint legalább egy évet még 
várni kell, így az Aegon akciót hirdet: 

• ha most köt szerződést (Vitál Max, Help), akkor az aláírástól számított 30 napon túl a 
biztosító már szolgáltat halál esetre, ha az korona vírus fertőzés miatt következik be.

Az őszi időszakra prognosztizálnak egy újabb fertőzés hullámot, tehát hasznos időben 
felkészülni.

Azért is érdemes minél előbb megkötni a szerződéseket, mert az egészségbiztosítási 
kiegészítőkre továbbra is él a 6 havi várakozási idő, így akik most kötnek biztosítást, azok 
novemberre-decemberre már egyéb kockázatokra is élvezhetik a védelmet. 
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Vitál Max és Help akció
Meglévő Help biztosítások, és egészségi nyilatkozattal létre jött Vitál Max szerződések

A koronavírus elleni biztos oltóanyagra legalább egy évet még várni kell, így az Aegon 
akciót hirdetett korábban megkötött

• Vitál Max szerződésére. Az akció lényege, hogy ha a koronavírussal összefüggésben 
haláleset történik, akkor társaságunk szolgáltatni fog, noha a szerződési feltételek alapján 
a várakozási időn belül erre nem kerülne sor.

• Aegon Help szerződésére. Az akció lényege, hogy ha a koronavírussal összefüggésben 
haláleset történik, akkor társaságunk szolgáltatni fog, noha a szerződési feltételek alapján 
erre nem kerülne sor.
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Akciós termékek: Aegon Vitál Max és Aegon Help

Milyen szolgáltatást nyújtanak termékeink - az akció előtti időszakban COVID-19-cel 
összefüggő halál esetén? 

• Aegon Vitál Max: amennyiben a szerződés egészségi nyilatkozattal jött létre, a biztosító 
nem szolgáltat, ha a várakozási idő alatt COVID-19-cel összefüggő haláleset következik 
be.

• Aegon Help: mivel alapból kizárjuk a fertőző betegségeket vagy az országos- és 
világjárványokat, a koronavírus miatti halálesetekre sem a várakozási idő alatt, sem azt 
követően nem szolgáltat a biztosító. 
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Miről szól az akció?
Aegon Vitál Max

Az akció tartalma

A bármely okú halál kockázat esetén a hat hónapos várakozási idő helyett 30 nap 

várakozási időt alkalmazunk a COVID-19-cel összefüggő eseményekre. Az akció 

a Papa-mama szolgáltatásra is érvényes.

Ez értelemszerűen azokra a szerződésekre igaz, ahol van várakozási idő, tehát 

nem került sor orvosi vizsgálatra vagy TUW-ra.

Feltételek:

• A maximális (ajánlatfelvételkori) kockázati összeg:

• 30 millió a 18-44 éves korcsoportban,

• 20 millió a 45-60 éves korcsoportban.

• Az akció csakis a bármely okú halál fedezetre vonatkozik.

• Az akció mind az új szerzésre, mind pedig a meglévő állományra kiterjed.

• Az akció a 18-60 év közötti korcsoportra vonatkozik (belépési életkor).

Magasabb 

kockázati összeg 

esetén már van 

TUW, így nincs 

várakozási idő.
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Miről szól az akció?
Aegon Help

Az akció tartalma

• A fertőző betegség vagy járvány miatti kizárást a bármely okú halál modul esetében 

COVID-19 miatti eseményeknél nem alkalmazzuk.

• A bármely okú halál kockázat esetén a hat hónapos várakozási idő helyett 30 nap 

várakozási időt alkalmazunk a COVID-19-cel összefüggő eseményekre. 

• Az akció a Papa-mama szolgáltatásra is érvényes.

Feltételek:

• Az akció csakis a bármely okú halál fedezetre vonatkozik, maximális BÖ 2 millió Ft.

• Az akció mind az új szerzésre, mind pedig a meglévő állományra kiterjed. 

• Az akció a max. 60 éves ügyfelekre vonatkozik (belépési életkor).
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Hogyan értesülnek az ügyfelek arról, hogy 
érintettek az akcióban? 

1. A www.aegon.hu weblapon is közzéteszünk egy hirdetményt.

2. Záradék kerül mind az új szerzésre, mind az érintett meglévő Vitál Max és Help állományra 

(kötvényt újra nem küldünk).

3. Az évfordulós levelekben tájékoztatjuk az érintett ügyfeleket a szerződési feltételeknek az ő 

javukra történő módosításáról. 



Helping people achieve a lifetime of financial security

Záradékok
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Aegon Vitál Max

1. Az akció feltételeinek megfelelő, 2020. január 2. és 2020. június 30. között kötvényesedett Aegon Vitál Max szerződéseket a

Biztosító utólag az alábbi záradékkal látja el:

„Társaságunk <XYZ biztosított> vonatkozásában rögzíti, hogy a bármely okú halálra vonatkozó alapbiztosítás esetében a

SARS-CoV-2 koronavírus fertőzés, valamint az általa okozott COVID-19 betegség miatt bekövetkező halálesetre a

szabályzati 6 hónapos várakozási időtől eltérően 30 napos várakozási idő áll fenn.”

2. Az Az akció feltételeinek megfelelő, 2020. július 1-jén vagy azt követően kötvényesedő Aegon Vitál Max ajánlatok

kötvényét a Biztosító az alábbi záradékkal ellátva állítja ki:

„Társaságunk <XYZ biztosított> vonatkozásában rögzíti, hogy a bármely okú halálra vonatkozó alapbiztosítás esetében a

SARS-CoV-2 koronavírus fertőzés, valamint az általa okozott COVID-19 betegség miatt bekövetkező halálesetre a

szabályzati 6 hónapos várakozási időtől eltérően 30 napos várakozási idő áll fenn.”

Záradékok
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Aegon Help (meglévő szerződésekre az eredeti szabályzat szövegétől függő záradék kerül)

Az akció feltételeinek megfelelő, 2016. március 17. és 2018. március 31. között tett Aegon Help ajánlatokat a Biztosító utólag az alábbi

záradékkal látja el:

„Társaságunk <XYZ biztosított> vonatkozásában rögzíti, hogy a bármely okú halálra szóló biztosítási modul esetében a SARS-CoV-2 koronavírus fertőzés, valamint az

általa okozott COVID-19 betegség esetében eltekint a fertőző vagy fertőzéssel keletkezett betegségre vonatkozó szabályzati kizárástól (szabályzat 4.1.3.1. pontja).”

Az akció feltételeinek megfelelő, 2018. április 1. és 2020. január 16. között tett Aegon Help ajánlatokat a Biztosító utólag az alábbi

záradékkal látja el:

„Társaságunk <XYZ biztosított> vonatkozásában rögzíti, hogy a bármely okú halálra szóló biztosítási modul esetében a SARS-CoV-2 koronavírus fertőzés, valamint az

általa okozott COVID-19 betegség esetében eltekint az országos és világjárványra vonatkozó szabályzati kizárástól (szabályzat 4.3.1. pontja).”

Az akció feltételeinek megfelelő, 2020. január 17. és 2020. július 15. között kötvényesedett Aegon Help szerződéseket a Biztosító utólag az

alábbi záradékkal látja el:

„Társaságunk <XYZ biztosított> vonatkozásában rögzíti, hogy a bármely okú halálra szóló biztosítási modul esetében a SARS-CoV-2 koronavírus fertőzés, valamint az

általa okozott COVID-19 betegség esetében eltekint az országos és világjárványra vonatkozó szabályzati kizárástól (szabályzat 4.3.1. pontja), és a COVID-19 fertőzés

miatt bekövetkező halálesetre a szabályzati 6 hónapos várakozási időtől eltérően 30 napos várakozási idő áll fenn.”

Az akció feltételeinek megfelelő, 2020. július 16-án vagy azt követően kötvényesedő Aegon Help szerződések kötvényét a Biztosító az

alábbi záradékkal ellátva állítja ki:

„Társaságunk <XYZ biztosított> vonatkozásában rögzíti, hogy a bármely okú halálra szóló biztosítási modul esetében a SARS-CoV-2 koronavírus fertőzés, valamint az

általa okozott COVID-19 betegség esetében eltekint az országos és világjárványra vonatkozó szabályzati kizárástól (szabályzat 4.3.1. pontja), és a COVID-19 fertőzés

miatt bekövetkező halálesetre a szabályzati 6 hónapos várakozási időtől eltérően 30 napos várakozási idő áll fenn.”

Záradékok



Helping people achieve a lifetime of financial security

Fontos dátumok



12

Az akció fontos dátumai 

1.   Milyen kötvényesedési dátumtól kerül rá az akciós záradék az új szerzésekre?

Aegon Vitál Max: 2020. 07. 01-től kötvényesedett szerződések

Aegon Help:        2020.07.15-től kötvényesedett szerződések

2.   Az érintett meglévő szerződésekre mikor rögzítik be a záradékokat?

Aegon Vitál Max: 2020. 07.01-ig

Aegon Help:        2020. 07.15-ig

3. Meglévő szerződések kapcsán milyen ajánlatfelvételi dátumtól létrejött szerződésekre kerül

rá utólagosan a záradék?

Aegon Vitál Max: 2020-ban rögzített szerződésekre, ahol várakozási idő van

Aegon Help:        teljes állomány, valamennyi szerződés


