
1

Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni egy életen át

Tudtad? 
MEGÚJULTAK 
az Aegon
utasbiztosítási 
termékei

VILÁGLÁTÓ 
UTASBIZTOSÍTÁS



Az Aegonról pár szóban

Aegon Magyarország

 1949 Állami Biztosító 
Nemzeti Vállalat

 1986 Állami Biztosító
 1992: ÁB-Aegon
 1995: 100% holland 

Aegon tulajdon
 2004: Aegon 

Magyarország 
Általános Biztosító 
Zrt.

 2020/2021 VIG 
tulajdonába került



Utasbiztosítás

Online 
értékesítés

Alkuszi 
értékesítés

• 300 szerződött 
alkuszi partner

Hálózati 
értékesítés

Utazási 
irodai 

értékesítés

Kezdete:
• 2014.08.01 (25 év után)

Utas termékpalettánk:
• Utasbiztosítások (BBP)
• Útlemondás-biztosítások 

(sztornó)
• Vállalati keretnapos és 

csoportos utasbiztosítások
• Utazási irodák vagyoni 

biztosíték biztosítása 
(VBB) 

Értékesítési csatornáink

Eredményeink
• Díjbevétel 

• 2019-ben: 2,1 Mrd Ft
• 2020: 750 Mio Ft

• TOP 3-as piaci helyezés
• Az Év utasbiztosítója 

megmérettetésen 
helyezések, elismerések



Egy kis statisztika

Utasbiztosítási piac

• Biztosítói díjbevétel: 18 mrd Ft*
• Versengő utasbiztosítók száma: 13
• Aegon utas díjbevétele 2019: 2,1 mrd Ft
• Aegon piaci részaránya 12%

*MABISZ évkönyv 2020

Az eltelt 5 év, számokban

Darabszám, díjelőírás: 422.000 db kötvény, 4,5 mrd
Ft díjelőírás

Károk darabszáma: 11.000 db kárbejelentés

Károk megoszlása: 
Betegség, baleseti károk aránya 58%
Poggyászkárok aránya 28%
Assistance károk aránya 12%
Egyéb károk 2%



Termékstruktúránk

Lakossági termékeink

 Világlátó utasbiztosítás

 3 csomag (hálózat, alkusz, 
online csatorna részére)

 Compass utasbiztosítás

 3 csomag (ut. irodák részére)

 Útlemondás biztosítás

 (ut. irodák és alkuszok 
részére)

Vállalati termékeink

 Keretnapos utasbiztosítások

 Csoportos utasbiztosítások

 Szállítmányozói utasbiztosítás



Egyéb utasbiztosításaink

1.  Aegon Compass utasbiztosítás
Az utazási irodai értékesítés terméke
• Szolgáltatásban drágább fedezetek, 
• Más jellegű a célcsoport, mint az alkuszok esetében

2.  Vállalati keretnapos utasbiztosításaink 
• munkavállalásra szóló egyedi kockázati körű és árazású termék, min. 100 nap 

megvásárlása esetén köthető
• A díj nagysága függ a megvásárolt napok számától, a tervezett tevékenység jellegétől 

(fizikai, szellemi stb.)

3.  Csoportos utasbiztosítások
• Nagy tömegre szóló csoportos termék
• Pl. bankkártya mellé adott utasbiztosítások
• Egy keretszerződés alá vont számos biztosított



Alkuszi termékkör alapja:
VILÁGLÁTÓ utasbiztosítás



Világlátó: leggyakoribb értelmezési 
sarokpontok

Ki kötheti? Szerződő lehet bárki, aki 18 év feletti és magyar állandó lakcímmel rendelkezik.
Kinek a javára köthető? Biztosítotti kritériumok: magyar lakcím, hazai TB, 90 év alatti, élő személy; 

Biztosított lehet továbbá az a Magyarországgal határos ország területén élő személy is, akinek 
ebben az országban van állandó lakhelye és rendelkezik érvényes kötelező egészségbiztosítással

Kire nem köthető? 1 éven túli külföldön tartózkodók, külföldön munkát vállalók + családtagjaik, életvitel-
szerűen külföldön élők, fizikai  munkavégzésre külföldre utazók

Területi hatály: 1. Európa + további pótdíjmentes országok (Ciprus, Egyiptom, Grúzia, Izrael, Kanári 
szigetek, Madeira, Málta, Marokkó, Oroszország, Törökország, Tunézia), 
2. USA, Kanada
3. Világ egyéb országai 

Egyidejű kint tartózkodás maximuma: BBP esetében 90 nap, éves bérlet esetében 30 nap

Sportfelszerelés térítése: sí és búvár nevesített eszközök igen, más nem.
Síbérlet visszatérítése: bizt. esemény kapcsán fel nem használt napokat térítjük vissza (min. 3 nap)

Bőröndkár: javítást térítünk a limitek erejéig Arany és Platina csomagban
Kütyü-Plusz: az egyedi értékhatár növelhető meg vele 300-350 ezer Ft-ra. A kockázatok ugyanazok.



Világlátó utasbiztosítás

Kinek ajánljuk?
Mindenkinek, aki egy jó ár/érték arányú biztosítást akar 

Felépítése
3 csomagból lehet választani

Ezüst: a mindenes európai autós csomag
Arany: a repülős, vagy az igényesebb utasok számára
Platina: a tengeren túli utakra, vagy a fullos szolgáltatást igénylőknek

További kiegészítők:
Kütyü Plusz
Szlalom
Oxigén

Kedvezmények Pótdíjak
Családi kedvezmény (már 2 főtől) 20% Világ pótdíj: USA, Kanada: 200%, Egyéb: 50%
18 év alatti kedvezmény (50%) 70 év felettiek pótdíja (90 évesig) 100%
Csoportos kedvezmény (10 fő felett) Kütyü Plusz (10%)



Aegon utasbiztosítás a COVID-19 
tükrében

ELŐZMÉNYEK 1:

2020.09.01 – újabb változások
- előbb az egész világ „utazásra nem javasolt”
- később 42 ország „fokozott biztonsági kockázatú”

2020.09.02 óta
Az Aegon utasbiztosítások esetében – további intézkedésig – az Európai Unió országaiba történő utazás
során vállaljuk az utasbiztosítási fedezetet, nem élünk az „utazásra nem javasolt térség” adta kizárással.
Az Unión kívüli esetleges utazások kapcsán – amennyiben a célország I. kategóriában van –
az utasbiztositas@aegon.hu címre kérjük megírni az alábbi információkat, a biztosító 1 munkanapon belül
elküldi egyedi álláspontját / válaszát arra vonatkozóan, hogy tudja-e vállalni az adott fedezetet vagy sem.
1. kötvényszám (ha van)
2. célország
3. tartózkodás célja
4. tartózkodás tartama



ELŐZMÉNYEK 2:

Hirdetmény, egyes Aegon utasbiztosítások szabályzataiban alkalmazott átmeneti változtatásokról

A Covid-19 járvánnyal összefüggésben felmerülő káresemények kapcsán az Európai Unió országaiban 
2020.11.20-tól nem alkalmazza az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. azt az Általános 
kizárást, mely szerint „nem nyújt szolgáltatást a Biztosító a járványokkal összefüggésben keletkezett 
károkra.”. Érintett termékek köre: 

• Világlátó utasbiztosítás
• Compass utasbiztosítás
• Csoportos utasbiztosítások
• Valamennyi lakásbiztosítási módozat Kiegészítő utasbiztosítása

Jelen rendelkezés 2020.11.20-án lép hatályba és minden, a kihirdetés napján, vagy azt követően 
érvényes biztosításra kiterjed.

Aegon utasbiztosítás / COVID-19



ELŐZMÉNYEK 3:

Covid vállalása a világban:

Az Európai Unió országaiban térül a COVID-19 vírussal kapcsolatos sürgősségi orvosi kezelés
költsége.

Az Unión kívüli esetleges utazások kapcsán az utasbiztositas@aegon.hu címre kérjük megírni az alábbi 
információkat, a biztosító 1 munkanapon belül elküldi egyedi álláspontját / válaszát arra vonatkozóan, hogy 
tudja-e vállalni az adott országban a COVID-19 vírussal kapcsolatos fedezetet vagy sem.

1. kötvényszám (ha van)
2. célország
3. tartózkodás célja
4. tartózkodás tartama

Aegon utasbiztosítás / COVID-19



Aegon utasbiztosítási 
termékevolúció 1989-2021

1989: egyszerű 
kifutó utastermék

2014: feléledt a  
márka…

2021: 
Prémiumkategória

Mi 
történt?

Szívátültetés, leporolás Csúcsmotor érkezett + turbófeltöltést kapott

Mi 
történt?



Mi változott 2021-ben?
Hatályos: 
2021.03.16-tól

1. Reagáltunk a COVID-19 fertőzés biztosítással lefedhető kihívásaira

2. Számos új kockázati kört építettünk be termékcsomagjainkba

3. A már  meglévő kockázati köreink nagy részét „felturbóztuk”, azaz magasabb térítési limiteket rendeltünk 

hozzájuk

Eredmény: az egyik legjobb (ha nem a…) utasbiztosítási termék lett a piacon

Szinte minden változott, kivéve a DÍJAT, amihez nem nyúltunk!

Nézzük sorjában….



1. Mindhárom termékcsomag alapban és felár nélkül tartalmazza a Covid-19-cel kapcsolatos SÜRGŐSSÉGI ORVOSI 
ELLÁTÁS költségeit az alábbi limitekig:

• Platina csomag: 25.000.000 Ft
• Arany csomag: 15.000.000 Ft
• Ezüst csomag: 5.000.000 Ft

2. Mindhárom csomaghoz ún. Covid-19 kiegészítő biztosítás köthető, amely valós segítséget nyújt a járvány során, ha

• Járványügyi helyzet miatt azonnali hazautazás szükséges, max. 150.000 Ft/fő összegig térítünk
• Karanténba kerül a biztosított külföldön, és emiatt többletköltség merül fel, max. 150.000 Ft/fő összegig térítünk
• Ha még az elutazás előtt hatósági karanténba kerül a biztosított és emiatt nem tud elutazni, a máshonnan meg nem 

térülő költségeket 150.000 Ft/fő összegig téríti a biztosító

A 2. számú Covid-19 kiegészítő biztosítás kötése opcionális lehetőség, egy szerződésen belül lehetőség van arra, hogy egyes 
biztosítottak kérjék, mások nem. A választható opciós csomag ára 400 Ft/nap/fő lesz.

Aegon újdonságok a COVID-19 
vállalásával kapcsolatosan

Hatályos: 
2021.03.16-tól



1. Formai változás: 0-18 éves kor alatt 50%-os engedmény a díjból, megszűnt a 14-18 éves korsáv
2. Poggyászbiztosítási limiteket Arany csomagnál 350.000 Ft-ra, Platinánál 450.000 Ft-ra emeltük
3. Kórházi napi térítési limiteket Arany csomagnál 15.000 Ft/nap, Platina esetében 20.000 Ft/nap-ra

emeltük meg
4. Terrorcselekmények kapcsán a sürgősségi orvosi kezelés, a hazaszállítás és a holttest 

hazaszállítási költségeit drasztikusan egyaránt és egységesen 50.000.000 Ft-a emeltük meg.
5. Új kockázatként kínáljuk a „Sofőrküldés” lehetőségét, ha a biztosított nem tudja hazavezetni 

autóját sérülés miatt. Térítési limitek: Ezüst 100.000 Ft, Arany 200.000 Ft, Platina 300.000 Ft.
6. Ugyancsak új szolgáltatás részünkről a „Járatlekésés”.  Lényege, ha valaki közúti baleset miatt 

nem éri el azt a repülőt, amelyre érvényes jeggyel rendelkezik, megtérítjük a jegy módosításának 
költségét Arany esetében 80.000 Ft-ig, Platina esetében 250.000 Ft értékig.

7. A Kütyü-Plusz limiteket is megemeltük az Arany és  Platina csomagjainknál, előbbinél 300.000 Ft-
ra utóbbinál 350.000 Ft-ra.

További Aegon Világlátó 
újdonságok 1.

Hatályos: 
2021.03.16-tól



8. A gépjármű assistance kiegészítőnk egyes elemei az alábbiak szerint módosulnak:

• Megemeljük a hazaszállítási limiteket. 0-15 év között 250.000 Ft-ról 500.000 Ft-ra, 15-20 év között 
125.000 Ft-ról 200.000 Ft-ra.

• Ausztriából, Szlovéniából, Szlovákiából a biztosító szervezésében limit nélkül hozzuk haza a 15 éves 
kornál fiatalabb járművet

• Defekt esetében igénybe vehető limit 30.000 Ft-ról 50.000 Ft-ra emelkedik
helyszíni szükségjavítás / szervizbe szállítás limitje 100.000 Ft-ról 150.000 Ft-ra emelkedik

A gépjármű asszisztenciánk opcionálisan választható, díja 600 Ft/napról a fenti bővítések okán 700 Ft/nap-
ra változik.

Nézzük a teljes szolgáltatási listát!

További Aegon Világlátó 
újdonságok 2.

Hatályos: 
2021.03.16-tól



Világlátó orvosi szolgáltatások
ÚJ/módosult!



Világlátó kényelmi és egyéb 
szolgáltatások ÚJ/módosult!



Világlátó jogsegély, baleset és gépjármű 
asszisztencia szolgáltatások ÚJ/módosult!



Világlátó pótdíjak és kedvezmények
ÚJ/módosult!



Hol köthető meg?

1. Saját értékesítési felületen: www.assistravel.hu

2. Aggregátori felületeken:
• SK Trend
• WebPiare
• BázisNet
• TravelSoft / Colombus WebOnLine

3. Közvetlen WS kapcsolattal, saját alkalmazásból, 

saját honlapra kitett tarifálóból



Kárrendezés

Asszisztőrünk: SOS Magyarország Kft. 

Kárbejelentés, tanácsadós: + 36 1 477 4900 (365 nap / 0-24 óra, magyar és angol nyelven)

Inkább telefonáljon feleslegesen, minthogy elmaradjon a kárbejelentés!



Miért az Aegon?

Mert…
 Kiterjesztett Covid-19 fedezetet tartalmaz
 Opciós Covid-19 csomag köthető hozzá

 18 év alatti gyermekek esetében 50% kedvezmény
 Gyermekeknél nincs szolgáltatási limit felezés

 Akár 90 éves korig megköthető
 Családi kedvezmény 20%, amely már 1 felnőtt és 1 gyermek esetében is jár

 Csoportkedvezmény jár 10 fő felett
 Akár egy napra, egy napi díjért is igénybe vehető

 Műszaki cikkek (telefon, fényképezőgép, laptop, tablet, navigációs eszköz) is biztosított
 Az autó / motor 20 éves koráig köthető asszisztencia
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aegon.com
Köszönöm a figyelmet!


