
Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni 

egy életen át

Ajánlatoknál a 
reponálás és az 
ajánlat reaktiválás 
megszűnik

Hatályos: 2021. május 1-jétől
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Melyek az érintett termékek?

Kockázatelbírálási határidő szerint

A reponálási folyamatot és az ajánlat reaktiválást a Ptk. szerint 15 napos kockázatelbírálási határidő alá eső

ajánlatoknál kell megszüntetni, minden olyan termék esetében, ahol jelenleg alkalmazzuk:

 Élet (ahol nincs szükség egészségügyi nyilatkozatra)

 Lakás és társasházbiztosítás

 CASCO

 GAP

Ahol eddig nem alkalmaztuk, ott ezután is változatlan marad a folyamat

A reponálás és az ajánlat reaktiválás nem alkalmazott az alábbi termékeknél, így a változás nem érinti:

 A GFB ajánlatokat, továbbá

 Azokat az életbiztosítási ajánlatokat, ahol egészségügyi nyilatkozatra is szükség van (új Ptk. szerint 60 napos

kockázatelbírálási határidő alá eső ajánlatok).

Változás: 

2021.05.01-jétől!



3

Milyen változtatással jár ez az ajánlati folyamatokban?

Az érintett folyamati változások 2021.05.01-jétől lépnek életbe!

A kockázatelbírálásra és a dokumentumok hiánypótlására rendelkezésre álló határidő rövidebb

Megszűnik a reponáló levél

Változik az elutasító levél tartalma
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Ajánlatok befogadása

Az ajánlat véglegesítése során elvárás a kötvényesítéshez szükséges dokumentum(ok) beküldése!

Kockázatelbírálás és hiánypótlás

A kockázatelbírálásra nyitva álló időablak és a szemle eredmények beküldésének határideje az ajánlat

aláírásától/beérkezésétől számított 9. nap vége!

A kötvényesítéshez szükséges dokumentumok hiánypótlásának határideje szintén az ajánlat aláírásától/beérkezésétől

számított 9. nap vége!

Döntéshozatal

Véglegesített ajánlatokról legkésőbb az ajánlat aláírásától/beérkezésétől számított 10. napon döntést kell hozni:

 Kötvényesítés vagy

 Elutasítás

Minden előírt és elvárt hiánypótlásnak határidőre be kell érkeznie, különben az ajánlatot el kell utasítani!
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Kötvényesítési dokumentumok beküldése

Az elvárt dokumentumokat preferáltan az e-Dok felületen csatoljátok!

FrontEnd hiánypótlás csempe használatával követhető az e-Dok feltöltések teljesülése. 

Minden elvárt dokumentum teljesülése szükséges a jutalék elszámolásához. 
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Reponáló levél kivezetése, elutasító levél módosítása

Amennyiben az ajánlat aláírásától/beérkezésétől számított 10. napig nem érkeznek be a kötvényesítéshez elvárt

dokumentumok az Ajánlat Feldolgozó Centrumhoz (AFC), akkor sajnos az ajánlatot el kell utasítani!

Elutasított ajánlatok nem kerülhetnek ismételten elbírálásra, csak az újbóli ajánlatfelvétel lehetséges!

Elutasításról az ügyfélnek elutasító levelet küldünk:

 postai úton mindenkor

 E-kommunikációt választó ügyfelek személyes

tárhelyükre is

Változás: 

2021.05.01-jétől!
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Kockázatelbírálás

Hiánypótlás

Ajánlat 
véglegesítése

Ajánlat elbírálása:

 Kötvényesítés
 Elutasítás

Ügyfél értesítése 

(Kötvény vagy 
elutasító levél 

kiküldése)

10. naptári nap

Szemle, hiánypótlás 

beérkezett 

Ajánlatfelvétel 
FrontEnd-en

Ajánlat 
beérkezése 

AFC-hez

15. naptári nap9. naptári nap

Csatolás FrontEnd eDok

hiánypótlás csempén

Kockázatelbírálásra és 
hiánypótlásra nyitva álló időablak

Várakozás a szemle és a 
hiánypótlás beérkezésére

Elutasítás esetén 
ajánlat újbóli felvétele 

FrontEnd-en

Ajánlat elbírálás sarokpontok

Kötvényesítési 
dokumentumok 

csatolása

Változás: 

2021.05.01-jétől!
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Melléklet
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Kötvényesítéshez elvárt dokumentumok

Igényfelmérő nyilatkozat (Szerződő/Biztosított/Társbiztosított)

Papíralapú igényfelmérő

Személyi okmányok

Aláírási címpéldány

Cégbírósági bejegyzést igazoló határozat

Hitelszerződés vagy hitelbírálati jegyzőkönyv vagy „lead” lap

2 legutóbbi lezárt adóévre vonatkozó NAV jövedelemigazolás vagy 
adóbevallás tervezet

Mérleg és eredménykimutatás (vagy éves beszámoló)

Külföldi kérdőív (Front-End által generált, automatikusan előáll)

Pénzügyi kérdőív (Front-End által generált, automatikusan előáll)

Hiánypótlás befogadási határideje az ajánlat aláírásától/beérkezésétől számított 9. nap vége!

Élet A felsorolás az aktuális, jelenleg elvárható 

dokumentumok listáját mutatja.

A kötvényesítéshez csatolandó 

dokumentumkör a módozat, a 

konkrét ajánlati adattartalom és a 

kiértékelt feltételek függvényében 

eltérő lehet!

Beküldés:

• preferáltan e-Dok vagy

• aegonajanlatelet@aegon.hu

mailto:aegonajanlatelet@aegon.hu
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Kötvényesítéshez elvárt dokumentumok

Számla vagy adásvételi szerződés

CASCO GAPLakás- és társasházbiztosítás

OKÉ:

• Engedélyköteles ingatlannál fotók

Praktika: 

• Kevesebb mint 4 albetétes

társasházaknál alapító okirat

Szemlelap + fotók 

Hiánypótlás befogadási határideje az ajánlat aláírásától/beérkezésétől számított 9. nap vége!

Beküldés:

• preferáltan e-Dok vagy

• aegonajanlatlakas@aegon.hu

Beküldés:

• preferáltan e-Dok vagy

• aegonajanlatutitars@aegon.hu

Beküldés:

• preferáltan e-Dok vagy

• aegonajanlatutitars@aegon.hu

Engedélyköteles ajánlatnál pozitív szemle eredmény és/vagy termékmenedzseri engedély

mailto:aegonajanlatlakas@aegon.hu
mailto:aegonajanlatutitars@aegon.hu
mailto:aegonajanlatutitars@aegon.hu


Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni egy életen át

Köszönjük a figyelmet, az 
együttműködést!


