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Megújult a WEB EDOK

A WEB EDOK itt érhető el: https://edok.aegon.hu/AegonMobileDocument

Új funkciók, újult háttér működés

I. Mostantól elérhető az ajánlathoz tartozó csatolandó dokumentumok tételes listája! 

 Pontosan látható, hogy mit kell 

csatolnom az ajánlathoz!

 Tételenként célzott csatolást tesz 

lehetővé! 

 A státusz azonnal frissül és naprakész! 

(Az új háttérműködésnek köszönhetően) 

https://edok.aegon.hu/AegonMobileDocument
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A WEB EDOK használata az ajánlatfelvétel után
Kérdések és válaszok

 Az ajánlat véglegesítésekor hol csatoljak? 

Természetesen az FrontEnd (FE) hiánypótlás csempéje alatt. Az ajánlat véglegesítését követően 1-2 óra múlva fog 
megjelenni a WEB EDOK-ban az aktuális és friss dokumentum lista és a felküldések státusza.

 Ezután milyen időközönként frissül a WEB EDOK-ban látható dokumentum lista? 

Azonnali átfutással fognak látszani a beküldött dokumentumok státuszai. (Ha FE-ből csatolod, akkor a WEB EDOK 
felé van pár perc átfutási idő, ha a WEB EDOK-ból csatolod akkor az FE –felé is van pár perc átfutási idő)

 Mi van ha becsatolt dokumentum az ellenőrzés során kiderül, hogy hibás, hol fogod látni? 

Amikor a soproni ajánlatfeldolgozóban a kollégáink jelzik a rendszerben, hogy a beküldött dokumentum nem 
megfelelő, akkor a WEB EDOK listáján azonnal látható és csatolhatóvá is válik.

 Meddig látható ez a lista a kötés után? 

Mindig látható lesz, nem veszíti érvényét és nem tűnik el. Amikor csatolandóvá válik bármi az ajánlathoz, az ebben a 
listában látszani fog.

 Mekkora és hány képet lehet csatolni? 

Nincs változás, képenként 10MB lehet maximum. Dokumentumonként  a darabszám van szabályozva, hogy max. 
mennyi kép tölthető fel. Erre nincs egységes szám, de a felületen látszik, ahogyan eddig is.

A WEB EDOK itt érhető el: https://edok.aegon.hu/AegonMobileDocument

https://edok.aegon.hu/AegonMobileDocument
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WEB EDOK-os dokumentum csatolás 
Beküldés közbeni újdonságok

 A beküldés közben egy folyamatot mutató státuszjelzés került beépítésre, mely
segíti követni a csatolás sikerességét.

 Amennyiben a csatolás sikeres, akkor azt a képernyőn a beküldendő dokumentumok
melletti, azok egyenkénti elfogadását jelző ZÖLD PIPA mutatja!

Honnan tudod, hogy a dokumentumok elmentek?

 Minden tétel után megjelent a zöld pipa és a folyamat legvégén megjelenik, a
SIKERES CSATOLÁS felirat!

 Amennyiben a folyamat valami miatt elakadna, tehát nem minden doksi után jelenik
meg a zöld pipa, vagy a végén nem írja ki a felület a sikeres csatolás feliratot, úgy a
csatolást kilépés és újra belépés után meg kell ismételni!

 A csatolás végén nem lesz külön csatolási azonosító, ugyanis most már
egyenesen oda érkezik be a dokumentum ahová célzottan kell. Nincs köztes
állapot. Ha zöld az összes pipa, és a sikeres a csatolás felirat is megjelent, akkor a
dokumentum a helyén van!

A WEB EDOK itt érhető el: https://edok.aegon.hu/AegonMobileDocument

https://edok.aegon.hu/AegonMobileDocument
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Változott a közvetlenül az FE-ből indított EDOK? 

Az FE Hiánypótlás csempéje alól indított EDOK továbbra is ugyanúgy működik mint eddig, 
abban NINCS változás! 

Figyelem! 

Az FE-ből indított EDOK-ban felcsatolt dokumentumok esetén figyelj egy gyakori hibára. 

 A csatolás végén ha az sikeres volt, akkor  klikkelj a „Csatolás rendben”-re! 

 Ha véletlenül nem volt sikeres, akkor a „Mégse” gombra kattints! 

A WEB EDOK itt érhető el: https://edok.aegon.hu/AegonMobileDocument

https://edok.aegon.hu/AegonMobileDocument
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Dokumentumok 
továbbítása az ajánlati 

folyamatban
avagy miben segít a WEB 

EDOK újítás?
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Jelen
A legmagasabb számban érkező papír alapú dokumentumok 2020. márciustól

E-nyilatkozat

Okmánymásolat

Igényfelmérő nyilatkozat – társbizt.

Kedvezményezetti nyilatkozat

Igényfelmérő nyilatkozat - szerződő

54,44%

47,34%

45,99%

34,20%

59,02%

Ennek eredménye

dupla beküldés

manuális 
tevékenységet 

generál

A fentiekből elektronikusan is beérkezett dokumentumok aránya:
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Kedvezményezetti nyil.

Igényfelmérő nyil. - társbizt.

Okmánymásolat

Igényfelmérő nyil. - szerződő

E-nyilatkozat

A duplikált beküldés 
indokolatlan és mindenkinél 

többletmunkát, többlet 
adminisztrációt eredményez. 
Célunk, ennek megelőzése, 

elkerülése.
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FELTÖLTÉST KÖVETŐEN NINCS SZÜKSÉG A PAPÍR ALAPÚ DOKUMENTUM BEKÜLDÉSÉRE!

Preferált beküldési/beérkezési csatornák

A 2020 december 15-i EDOK változás után 

Frontend-Edok

A felület jellemzői

Web-Edok
(„külső” EDOK)

Nincs változás a működésben, azaz:

 ajánlattal együtt beérkezik
 hiteles dokumentum másolat
 nincs szükség papír alapú dokumentumra
 nincs manuális kezelés

 web-es felület 
 bárhonnan eléred

Változás a jelenlegi működéshez képest:

 hiteles dokumentum másolat
 nincs szükség papír alapú dokumentumra
 megszűnő manuális kezelés
 azonnal látod a feltöltés eredményét

A WEB EDOK itt érhető el: https://edok.aegon.hu/AegonMobileDocument

https://edok.aegon.hu/AegonMobileDocument/
https://edok.aegon.hu/AegonMobileDocument
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Hogyan használjam a megújult WebEdok felületet?

I. Belépés:

II. Kiválasztom a Beküldés célját  Új szerződéskötés

III. Ajánlatszám megadása  Tovább a csatolásokhoz

IV. A „Hiánypótlásra vár” státuszú dokumentum fotózással vagy 
feltöltéssel való csatolása.

V. … majd … és … 

https://edok.aegon.hu/AegonMobileDocument/
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Mire figyelj csatoláskor?

 Formátum

 Dokumentum típus szerinti csatolás

Csak olyan dokumentumot csatolj, amelyet a típus jelöl!

 Amennyiben olyan dokumentum típust csatolnál, mely egyedi, kiegészítő
információkat tartalmaz és nem jelenik meg hiánypótlásként, kérjük a PKR-
en küldd be.

 Ne küldd be pl. személyi okmányok vagy más ajánlati dokumentum további
oldalaként!



12

Mit? 

Mikortól?

Dokumentum 

típusok

Frontend

Edok

webEdok PKR

E-nyilatkozat

Igényfelmérő 
nyilatkozat - szerződő

Igényfelmérő 
nyilatkozat – társbizt.

Kedvezményezetti 
nyilatkozat

Okmánymásolat 
(Szerződő és főbiztosított)

Hitelesített csatorna, 

ha itt küldöd akkor,  

nincs szükség az 

eredeti dokumentum 

beküldésére!

Szükséges a 

dokumentum 

beküldése Edok-on

2020. december 15.

Mit küldhetsz digitálisan a kötvényesítéshez és a jutalék kifizetéséhez szükséges 

dokumentumok közül ? Mindent, de….
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B.
Az Alkuszi CC* 2020 év 
végi elérhetősége

* Csak regisztrált felhasználók számára! 
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Az Alkuszi CC szokásos elérhetősége

 Hétfőtől-csütörtökig: 8:00 – 16:00 óra között

 Pénteken: 8:00 – 14:00 óra között

 2020. december 24-27. (csütörtök-vasárnap):

nem lesz elérhető a vonal

 2020. december 28-30. (hétfő-kedd-szerda):

változatlanul elérhető, hívható

 2020. december 31. (csütörtök):

8:00 - 12:00-ig lesz elérhető!
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