
A Szerződő AJÁNLATA az Aegon Magyarország Általános  
Biztosító Zrt.-nek érvényes alapbiztosítás mellé 
kiegészítő biztosítás felvételére

BIZTOSÍTÁS ADATAI Alapbiztosítás neve (marketingnév):            Alapbiztosítás betűjele: 

Szerződő neve:  Szerződésazonosító: 

TÁRSBIZTOSÍTOTT  Nő   Férfi

Név: 

Születéskori név:  Adóazonosító jel: 

Anyja leánykori neve:  Állampolgárság: 

Születési hely:  Születési idő:  év   hó   nap

Állandó lakcím:   

GYERMEK KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS – BIZTOSÍTOTTAK (GYK–01 ESETÉN)

Sorszám Biztosított(ak) neve Egységszorzó (bizt. szolg.) Fiú Lány Születési ideje (év/hó/nap)

1.  1   2   3

2.  1   2   3

3.  1   2   3

4.  1   2   3

GYERMEK KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS – BIZTOSÍTOTTAK (GYCC–18, GYBKN–18, GYBMT–18, GYBR–18, GYCS–18 ESETÉN)

Biztosított gyermek neve Születési ideje (év/hó/nap) Biztosított gyermek neve Születési ideje (év/hó/nap)

1. 2.

Betűjele Biztosítási összeg (Ft) Havi biztosítási díj (Ft) Betűjele Biztosítási összeg (Ft) Havi biztosítási díj (Ft)

     

     

     

     

     

Biztosított gyermek neve Születési ideje (év/hó/nap) Biztosított gyermek neve Születési ideje (év/hó/nap)

3. 4.

Betűjele Biztosítási összeg (Ft) Havi biztosítási díj (Ft) Betűjele Biztosítási összeg (Ft) Havi biztosítási díj (Ft)

     

     

     

     

     

Gyerekbiztosítások kedvezményezettje:    Biztosított   Társbiztosított

1/2 – (Az ajánlati nyomtatvány kétoldalas! Kérjük, ne írjon alá fénymásolt nyomtatványt!) 
1. példány: Biztosító, 2. példány: Ügyfél

ALT–A–KIEG–210501

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 1.

Telefonos Ügyfélszolgálat: (+36) 1-477-4800  
Honlap: www.aegon.hu

Ajánlat vonalkódja:



Csekklap vonalkód helye

2/2 – (Az ajánlati nyomtatvány kétoldalas! Kérjük, ne írjon alá fénymásolt nyomtatványt!) 
1. példány: Biztosító, 2. példány: Ügyfél

ALT–A–KIEG–210501

Kiegészítő biztosítások a biztosítottra   Kiegészítő biztosítások a társbiztosítottra

Biztosított neve:  Társbiztosított neve: 

Születési ideje:  év   hó   nap  Születési ideje:  év   hó   nap
Betűjele  Biztosítási összeg (Ft)  Havi biztosítási díj (Ft) Betűjele  Biztosítási összeg (Ft) Havi biztosítási díj (Ft)

     

     

     

     

     

GYK–01
      

  Jelen ajánlaton felvett   Jelen ajánlaton felvett

  kiegészítő biztosítások havi díja (Ft):    kiegészítő biztosítások havi díja (Ft): 

Jelen ajánlaton felvett kiegészítő biztosítások összes havi díja (Ft): A biztosítás módosítás előtti gyakoriság szerinti díja (Ft): A biztosítás módosítás utáni gyakoriság szerinti díja (Ft):

       

Egészségügyi kockázatfelmérés: 
Biztosított: Egészségügyi kockázatfelmérés (legalább egészségi nyilatkozat) szükséges:  Igen   Nem Megrendelt orvosi vizsgálat:  B   C   C+   C különbözeti
Társbiztosított: Egészségügyi kockázatfelmérés (legalább egészségi nyilatkozat) szükséges:  Igen   Nem Megrendelt orvosi vizsgálat:  B   C   C+   C különbözeti
Amennyiben a Biztosított/Társbiztosított vonatkozásában bármely kockázat biztosítási összege meghaladja a „Kötési és kockázatelbírálási szabályok segédtáblája” dokumentumban szereplő maximális értéket, 
előzetes engedélyt kell kérni az Életbiztosítási Üzletágtól. Annak megállapítása, hogy szükséges-e, és ha igen, milyen szintű orvosi vizsgálat, az alábbiak szerint történik:
• A már meglévő biztosítás(ok) egészségi nyilatkozatot indokol(nak), az új kiegészítőkkel bővített KÖ szintén egészségi nyilatkozatot: nincs orvosi vizsgálat.
• A már meglévő biztosítás(ok) KÖ-je egészségi nyilatkozatot indokol(nak), az új kiegészítőkkel bővített KÖ B vagy C típusú vizsgálatot: elvégeztetjük a B vagy C típusú vizsgálatot.
• A már meglévő biztosítás(ok) B típusú vizsgálatot indokol(nak), az új kiegészítőkkel bővített KÖ szintén B típusú vizsgálatot: nincs orvosi vizsgálat.
• A már meglévő biztosítás(ok) B típusú vizsgálatot indokol(nak), az új kiegészítőkkel bővített KÖ C típusú vizsgálatot: elvégeztetjük a C típusú vizsgálatot.
• A már meglévő biztosítás(ok) C típusú vizsgálatot indokol(nak), az új kiegészítőkkel bővített KÖ szintén C típusú vizsgálatot: nincs orvosi vizsgálat.
• A már meglévő biztosítás(ok) C típusú vizsgálatot indokol(nak), az új kiegészítőkkel bővített KÖ C+ típusú vizsgálatot: elvégeztetjük a C különbözeti típusú vizsgálatot (szívUH, terheléses EKG, hasi és 

kismedencei UH).
• A már meglévő biztosítás(ok) C+ típusú vizsgálatot indokol(nak), az új kiegészítőkkel bővített KÖ szintén C+ típusú vizsgálatot: nincs orvosi vizsgálat.
KÖ = H + TB + (CC + KR + DD) + 45x (KN + WKN) + 2x (MT + WMT) – GYCC

Életkor KÖ ≤ 20 M Ft 20 M Ft < KÖ ≤ 30 M Ft 30 M Ft < KÖ ≤ 60 M Ft 60 M Ft < KÖ

45 év alatt

Egészségi nyilatkozat

Egészségi nyilatkozat B C

45–54 év között B C C+

54 év fölött C C+ C+

KEDVEZMÉNYEZETT

A biztosított életében járó szolgáltatások kedvezményezettje a biztosított, halála esetén örököse.
Kíván kedvezményezettet megjelölni?    Igen  (külön kedvezményezett-jelölő lap kitöltése szükséges)   Nem

Kijelentem, hogy a közölt adatok megfelelnek a valóságnak. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az adatokban változás következik be, 5 munkanapon belül köteles vagyok a biztosítót értesíteni.
Alulírott szerződő/biztosított aláírásommal igazolom, hogy megismertem és elfogadom, hogy a biztosító jogosult az ajánlattételtől számított 15, egészségügyi kockázatfelmérés esetén 60 napon 
belül a kockázatvállalásról nyilatkozni.
Tudomásul veszem, hogy az ajánlat elfogadásához a kockázat egyedi elbírálása szükséges, a biztosító a kockázatelbírálási idő alatt bekövetkező biztosítási esemény esetén az ajánlatot elutasíthatja.
A szerződő által megbízott alkusz közvetítése vagy távértékesítés esetén az ajánlattétel időpontjának a biztosítóhoz való beérkezés napja tekintendő.
Nem tekinthető az ajánlattól való lényeges eltérésnek, ha a kötvényen a gyakoriság szerinti végleges biztosítási díj legfeljebb 5%-kal tér el az ajánlaton feltüntetett gyakoriság szerinti teljes díjtól, így 
erről a biztosító külön értesítést nem küld.
Jelen ajánlat önmagában készpénz átvételét nem igazolja! Készpénz csak az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. által kibocsátott, előrenyomtatott, vonalkóddal ellátott, egyértelműen 
azonosítható ELISMERVÉNY ellenében és legfeljebb 100.000 Ft fizethető. Ennél magasabb összeg kizárólag egyedi utalással közvetlenül a Biztosító számlájára teljesíthető.
Hozzájárulok, hogy a biztosító biztosítási szerződésemmel összefüggésben részemre az általam megadott elérhetőségekre elektronikus leveleket küldjön, hívásokat indítson (telefonhívás, sms, mms, e-mail, fax).
A Felek egyedileg megállapodtak abban, hogy a biztosító jelen szerződésében kizárja és így nem válik a szerződés tartalmává bármely olyan szokás, amelynek alkalmazásában a felek korábbi 
üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és más gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. Továbbá nem válik a szerződés tartalmává az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai 
által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás, amennyiben a jelen szerződés ezzel ellentétes szabályt tartalmaz. 

Az ajánlat aláírásának helye és dátuma:  ,    év   hó   nap 

Nyilatkozom, hogy az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek és hozzájárulok, hogy a Biztosító, az általa rólam nyilvántartott adatokat a fentieknek megfelelően módosítsa.
Kijelentem, hogy a Biztosító Adatvédelmi tájékoztatóját megismertem, és az abban foglaltakat tudomásul vettem.
Kérem az általam tett ajánlat elfogadását:

  
Szerződő aláírása  Biztosított  vagy törvényes képviselő aláírása Társbiztosított vagy törvényes képviselő aláírása

 
A biztosítás közvetítőjének 1 aláírása   Ügynökségi menedzser aláírása

A biztosítás közvetítőjének 1 kódja:   % Ügynökségi menedzser kódja: 

 
A biztosítás közvetítőjének 2 aláírása 

A biztosítás közvetítőjének 2 kódja:   %


