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Kedves Partnerünk!
Cégünk elkötelezett a kényelmet és gyorsaságot segítő digitá-

lis megoldások alkalmazása mellet, ezért számos lehetőséget 

nyújt Partnerei és Ügyfelei számára az ügyintézési folyamatok 

egyszerűsítésére és gyorsítására. A kockázat-elbíráláshoz ese-

tenként szükséges szakértői szemle például sokszor kiváltható 

megfelelő fotók csatolásával.  Engedd meg, hogy pár oldalon 

bemutassuk, milyen lehetőséget kínálunk az ajánlati folyamat 

gyorsítása és egyszerűsítése érdekében!
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A CASCO biztosításoknál lehetőség van a szemle 
partnerünk által való elvégzésére. 

Természetesen a gépjármű-biztosításoknál is megrendelhető 

FrontEnd-en a kockázati szakértői szemle . Azonban amennyiben 

partnerünk nem kíván ezzel élni és maga szeretné a szemlét elvé-

gezni, kérhet szemlejogot a Gépjármű-biztosítási Igazgatóságtól. 

Ez a gesztus társaságunk részéről a bizalom jele, mely partnerünk 

kompetenciáját és ezáltal közös ügyfeleink partnerünkhöz való 

kötődését növeli, emellett pedig nem utolsósorban gyorsítja a 

kötési folyamatot, jelentős ügyfélélményt nyújtva.

All In és smartCASCO termékek esetén pedig a szemlét 
ügyfelünk végzi (elkészíti az útmutatás szerinti fényképeket).

Szakértőink a szemle alkalmával állapotlapot töltenek ki, 
azonban szemlejoggal rendelkező partnereink és ügyfeleink 
esetében ez nem kötelező.

A szemle folyamán a gépkocsiról vagy motorkerékpárról 
minimum 6 db fotót kell készíteni: 

 átlósan egyet elölről

 átlósan egyet hátulról (a gépjármű ellenkező oldala látszódjon, 

 mint az előző felvétel esetében)

 a kilométeróra állásáról

 a beütött alvázszámról  

 a szélvédőről és

 a kulcsokról.

Gépjárműbiztosítások

Köckázat-elbírálás tájékoztató A5.indd   3 2020. 06. 19.   17:05



A fotókat a szemlét végző partnerünk vagy ügyfelünk elkészítheti mobiltele-

fonjával is, ha az azzal készült képek felbontása legalább 1024x786 pixel. 

A fényképeket nappali fényben, vagy ahhoz hasonló fényviszonyok között 

készítsük el. Olyan parkolóhelyet válasszunk a fotózáshoz, hogy a gépjármű 

minden oldala jól fényképezhető legyen, ne takarja ki másik jármű vagy más 

tárgyak, fák árnyéka ne vetődjön rá. Célszerű a havat, sarat a fotózás előtt 

eltávolítani a gépjárműről. Fontos, hogy a szélvédő, a rendszámtábla és 

karosszériaelemek állapota a képeken jól látható legyen. A szemle dátumá-

nak igazolására a teljes járművet bemutató fényképeken szerepelnie kell 

az ajánlatszámnak (az ajánlati PDF jobb felső sarkában, a vonalkód alatt 

található nyolcjegyű szám). A részleteket mutató fényképeken (kilométeróra 

állása, alvázszám, sérülések) az ajánlatszámot úgy helyezzük el, hogy az ne 

akadályozza az információk leolvasását. Ezeken a képeken elegendő, ha csak 

az ajánlatszám részlete látszik, vagy akár le is hagyható a fényképről.

2 db átlós fotó 
A 2 db fotón legyen jól látható az egész jármű. A fotókat átlósan, 

a gépjármű egymással szemközti sarkai felől készítsük el, úgy, 

hogy a képeken jól látható legyen a jármű eleje, hátulja és mindkét oldala. 

1. Helyesen készített átlós fotók

  ¹Szükség esetén természetesen a biztosító ezeken felül szakértői szemlét rendelhet el.
  ²Szükség esetén természetesen a biztosító ezeken felül szakértői szemlét rendelhet el.
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Kilométeróra állása 

Az összes futott kilométert legtöbb esetben a gépjármű elindí-

tása után tudjuk fotózni. Ügyelj arra, hogy a bevillanó vaku ne 

tegye láthatatlanná a kilométeróra állását.  

 

2. Megfelelő kilométeróra fénykép

Alvázszám 
Kérjük, a beütött alvázszámot fotózd le! Amennyiben ez nem jól látható, 

vagy nem olvasható megfelelően (esetleg nem találod meg a gépjárművön), 

akkor kérjük, fotózd az alvázszámot tartalmazó adattáblát. 

(általában a szélvédő alján található). 

 

  

3. Megfelelő alvázszám fotó

  ³Gépjármű-biztosítások esetén a szemlét még az ajánlat véglegesítése előtt, a díjkalkulációs fázisban meg kell rendelni.
  ⁴Ellenőrizni kell, hogy a gépjármű vagy motorkerékpár alvázszáma megegyezik-e a forgalmi engedélyben feltüntetettel.
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Kulcsok

4. Megfelelő fotó a kulcsokról

5. Megfelelő szélvédő fotó

Szélvédő
Kérjük, hogy a szélvédőt 

szemből fényképezd le!
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6. Megfelelő fénykép a sérülésről

Amennyiben az ügyfél a gyári alapfelszereltségen túl beépített egyéb 

berendezésekre is biztosítást kíván kötni, akkor azokat az állapotlapon 

a kód, a megnevezés és a pontos típus, valamint az extra tartozék értékének 

megjelölésével fel kell tüntetni. A biztosított (látható) extra tartozékokról 

a fentieken túl minimum egy-egy jól beazonosítható fotót kell készíteni.

Motorkerékpár esetén nem kell fotót készíteni az extraként biztosítani 

kívánt bukósisakról és motoros ruházatról.

A gépjármű vagy motorkerékpár védelmére utólagosan beszerelt, 
a biztosító által előírt riasztót vagy indításgátlót nem kell extra 
tartozékként biztosítani. 

Az állapotlapon fel kell tüntetni, hogy a gépjármű vagy motorkerékpár 

karosszériáján és üvegezésén van-e kijavítatlan, látható sérülés. Amennyi-

ben ezek épek, akkor azt az állapotlapon sérülésmentesként jelölni kell. 

Sérült karosszéria vagy üvegezés esetében a sérülésről annyi fotót kell 

Sérülések fotózása 
Amennyiben a járművön sérülés található, azt is dokumentálni kell. 

Kérjük, a sérülést úgy fényképezd le, hogy az beazonosítható legyen, 

melyik karosszéria elemen található.
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készíteni, hogy annak helye és mértéke a későbbiekben jól beazonosítható 

legyen. Az állapotlapon le kell írni a sérülés pontos helyét és mértékét, 

valamint a sérülésről készített felvételek számát. 

A lopáskockázat csak a megfelelő vagyonvédelmi eszköz(ök)  megléte 

esetén köthető meg. Ha az előírt vagyonvédelmi berendezés nem 

Eurotax-katalógus szerinti gyári felszereltség, akkor minden esetben 

ellenőrizni kell az eszköz működőképességét. Amennyiben az eszköz típusa 

beazonosítható (számlából, jótállási jegyből, használati utasításból), akkor 

azt az állapotlapon szintén jelölni kell. Csak azok a riasztóberendezések 

fogadhatóak el, melyek működtetése távkapcsolóval történik és védik 

a gépjármű utas-, csomag-, és motorterét is. A rejtett kapcsolóval 

működtethető indításgátló berendezések nem elegendőek.

Abban az esetben, ha halasztott kockázatviselés kezdet szerepel 

az ajánlaton és a szerződéskötés oka nem évfordulós biztosítóváltás, 

a szemlét a kockázatviselés kezdete előtt 3-5 nappal kell elvégezni.

 
⁵12M Ft-ig új gépjármű esetén gyári indításgátló, használt gépjármű esetén gyári vagy utólag beszerelt indításgátló 
vagy riasztó. 12M – 16M Ft közötti új és használt gépjárművek esetén gyári indításgátló és egy második védelmi 
eszköz, mely lehet: gyári riasztó, rablásgátló, sebességváltózár, műholdkövető, vagy Pajzs-védelem
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A lakásbiztosítások nagyjából 90%-a szakértői szemlét nem 

igényel, jelenleg is azonnal és automatikusan kötvényesedik, az 

ajánlatot elektronikusan fogadjuk be és egy egyetlen lapból álló, aláírt 

ügyfélnyilatkozatot is csak az „Elektra” szerződéssel nem rendelkező 

partnereink kötéseinél várunk, utólag (a kockázatviselés elindulását nem 

késlelteti, ügyfelünk védelme azonnali). Elektrás partnereink számára 

viszont az ajánlati folyamatunk teljesen papírmentes, a modern technológiai 

megoldások által kifejezetten ügyfélbarát techológiát alkalmazunk.

A WebService-felhasználók (online alkuszok, valamint SK Trenden, 

BázisNeten és Webpiare-on kötő partnerek) esetében a szemleköteles 
ajánlatokra sem kell kockázati szakértői szemlét rendelni, azt a rendszer 

automatikusan megrendeli, partnerünknek azzal további teendője nincs. 

A FrontEnd-en kötő, hagyományos, személyes értékesítésben dolgozó 

partnereink számára az e programban elérhető, gyors és egyszerű 

szemlerendelés  mellett, ha szeretne, ajánlatkészítéskor csatolhat fotót, 

amivel – ha a kockázati szakértő kollégánk elégségesnek ítéli az így 

nyerhető információt – kiválthatja a szemlét.  Ilyen esetben gyorsul az 

ajánlatfeldolgozás menete és a kötvényesítés, mellyel nő társaságuk 

kiszolgálási színvonala és közös ügyfeleink elégedettsége is. Egyúttal 

partnerünk kompetenciája is magasabb szintre emelkedik, nem keresi 

ügyfelét egy „második” ember a biztosítótól.

Aki élni szeretne ezzel a lehetőséggel, annak a biztosítani kívánt épü-

letről olyan felvételeket kell készíteni, hogy azokon látszódjon az épület 

valamennyi homlokzata lábazattal, tetőszerkezettel együtt. Ez optimális 

esetben megoldható 2 átlósan készített felvétellel, de amennyiben ez nem 

lehetséges, készülhet külön-külön az épület minden oldaláról felvétel. 

Ha az ajánlat melléképület biztosítást is tartalmaz, arról is kérünk fotót.

Lakásbiztosítások
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        Lássunk néhány helyes példát!
 

6. ábra: átlósan készített megfelelő fel

7. ábra: amikor az átlós fotózás nem oldható meg, homlokzatonként kell készíteni a felvételeket

       

2

⁶Lakásbiztosításoknál kizárólag a végleges ajánlat mellé rendelhető szakértői szemle.
⁷Ennek módja, hogy a szemlerendelési képernyő bal alsó sarkában a „képek” feltöltése ikonra kattintunk.

1
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        Nem megfelelő felvételek

„Tájkép” (az épületet túl messziről 

fotózták le), továbbá sötét a felvétel.

 

 

Nem lehet eldönteni, hogy melyik 

épületet akarja a fotó bemutatni, 

továbbá takarnak a növények.

 

 

Átlósan készített felvétel, 

de a növények és a kerítés 

takarásától nem látszik az épület.

 

1

2

3

Fontos: amennyiben partnerünk nem jár a helyszínen, 
de ügyfelünk fenti szempontokat betartva lefotózza 
a biztosítani kívánt épületet, az ő felvételei is csatolhatóak.
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Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
ÉLETBIZTOSÍTÁS  NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS  GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁS  BALESETBIZTOSÍTÁS 
LAKÁSBIZTOSÍTÁS    UTASBIZTOSÍTÁS    EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS    VÁLLALATI  KÁRBIZTOSÍTÁS     

Bízunk benne, hogy a társaságunktól már megszokott innovatív, 

korszerű megoldásaink itt, a kockázat-elbírálás folyamatában 

is hatékonyan segítik a munkátokat és segíthetünk vele 

Titeket abban, hogy közös ügyfeleink a lehető legjobb, 

leggyorsabb és legkényelmesebb kiszolgálást kapják.
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