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Tárgy: Aegon OKÉ lakásbiztosítás akció: emelt megbízási díj csoportos beszedés 

esetén, ingyenes, választható kiegészítő és 50% értékesítői kedvezmény! 
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Kedves Partnerünk! 
 

 
Tudtad, hogy a csoportos beszedési megbízással fizetett lakásbiztosítások sokkal tovább élnek, mint  a 
csekkes vagy utalásos szerződések? Mi utánanéztünk és ez az igazság. Ráadásul az ilyen szerződésekkel 
az ügyfeleinknek is könnyebb dolguk van, hiszen nem kell odafigyelniük a határidőkre, nem kell bankba vagy 
postára menniük, hogy rendezzék az esedékes díjakat. 
Szeretnénk, ha Te is segítenél abban, hogy minél több közös ügyfelünk válassza ezt a fizetési módot, ezért 
örömmel tájékoztatunk, hogy a 2021. május 1. és 2021. június 30. között, csoportos beszedés fizetési 
móddal megkötött OKÉ lakásbiztosítási szerződésekre, a lent meghatározott feltételek teljesülése esetén 
+2000 forint darabjutalékot adunk a mindenkor hatályos jutalékszabályzatban meghatározot t szerzés i 
jutalékon felül. (Az akciós időszak után, annak július 30-án történő kiértékelését követően,  egy összegben 
kerül kifizetésre.) 
 
 
A Lakásdoktor, a Kiterjesztett garancia vagy a Gépjármű assistance  kiegészítők közül most 
kiválaszthatsz egyet, amit ingyenesen odaadhatsz ügyfelednek, ha 2021. május 1.  és 2021.  június 30.  
között új (nem átdolgozás) OKÉ lakásbiztosítást köt! A választott kiegészítő mindaddig ingyenes lesz,  
amíg a szerződés meg nem szűnik, vagy át nem dolgozzák.  
 
Ha több olyan kiegészítőt is kiválasztasz a díjkalkuláció során, ami az akcióban szerepel,  a következő 
prioritással, automatikusan állítja be azok ingyenességét a rendszerünk:  
1. Gépjármű assistance, 2. Lakásdoktor, 3. Kiterjesztett garancia.  
A FrontEnd felületünkön kötött szerződések esetén Te döntheted el, hogy melyik kiegészítő legyen 
ingyenes. Az alábbi ábrán mutatjuk, hogy hol keresd az akciós kedvezményt: 

Tájékoztató  



 
 
 
Ráadásként a 2021. május 1. és 2021. június 30. között aláírt OKÉ ajánlatok esetén 40% helyett akár 50% 
értékesítői kedvezmény alkalmazható. 
 
 
 
Feltételek a darabjutalékhoz: 
 

 Az aláírás dátuma 2021. május 1. és június 30. közötti (a kockázatviselés kezdete nem számít) 
 A díjfizetés módja csoportos beszedés 
 A szerződés a kiértékeléskor élő és díjjal rendezett 
 Átdolgozás esetén akkor jár, ha az előzmény nem csoportos beszedési megbízásos 

 
Feltételek az ingyenes kiegészítő választásához: 
 

 Az aláírás dátuma 2021. május 1. és június 30. közötti (a kockázatviselés kezdete nem számít) 
 Új szerződés (nem átdolgozás) 

 
Feltételek az 50% értékesítői kedvezményhez: 

 Az aláírás dátuma 2021. május 1. és június 30. közötti 
 Új kötés és átdolgozás esetén is igénybe vehető. 

 
 
 

 
 
Az értékesítéshez sok sikert kívánunk! 
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Vincze Géza        Jáhni László 
     igazgató     lakás termék key account manager 
        sk.                    sk. 


