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Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni
egy életen át

4x az Év Alapkezelője 2015, 2017, 2020, 2021
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
• 2014 óta minden évben kiválasztják az „Év
Alapkezelőjét” a Privátbankár.hu gazdasági
hírportál „Klasszis” díjátadóján.
• Minden évben 25 hazai alapkezelő verseng
az elismerésért.
• A díj 8 éves történetében eddig csak 3
alapkezelő nyerte el ezt a kitüntető szakmai
díjat. A Hold 2x, az OTP 2x és az Aegon 4x!
• A díj odaítélésekor 3 szavazás összesítése
alapján kerül ki a győztes. 1- gazdasági
újságírók szavazata, 2 – brókercégek,
alapkezelők szavazata (ahol saját magukra
nem szavazhatnak). 3 – közönség
szavazatok.
2

Amiben igazán jók vagyunk! Aegon Lakásbiztosítások
Az Aegon lakás- és társasház-biztosítások termékfejlesztése és kockázatelbírálása

 2010 óta (LSZB) csak alkuszokkal közösen

fejlesztünk terméket
 Termékmenedzsment 7 fő, kockázatelbírálók
12 fő – folyamatosan a kezetek alá dolgozik

Minden jelzésetek már másnap napirenden a termékmenedzsment
értekezletein!
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Az OKÉ piacon egyedülálló sajátosságai, innovációi
 Újjáépítési/újra beszerzési érték – ma is az OKÉ
az egyetlen lakásbiztosítás valódi alul- és
túlbiztosítási védelemmel
 Nincs betörésvédelmi limit
 Extra szolgáltatási csomag – máshol tabu

 Lakókocsi csak az Aegonnál biztosítható
 Készpénz akár 1M Ft-ig

 Moduláris a termék:

Mi szakértőnek tekintjük alkuszi partnereinket!
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Az Aegon Praktika piaci előnyei
 Újjáépítési érték számszerű BÖ nélkül –
elsőként és egyedüliként a piacon
 A bejárati ajtók rongálási kárait is fizetjük
betörésnél
 A duguláselhárítás a vízkáron belül térül
(nem szükséges hozzá kiegészítő)
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Aegon Gépjármű- és Szállítmánybiztosítási Üzletág
Lakossági gépjárműbiztosítások
- Lakossági casco biztosítások – cca 8,5 md Ft állománydíj
 Eurotax alapú, Pontrendszer alapú (megújult), All-in, Motorcasco + Asszisztencia

- Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás – cca. 22,5 md Ft állománydíj
 Markáns és aktívabb jelenlét a piacon – több díjhirdetés, mint az előző években

Vállalati gépjárműbiztosítások
- Flotta casco – fontos szereplői lettünk a piacnak a tavalyi év akvizícióját
követően - minőségi, gyors kiszolgálás, intenzív portálmegoldások – cca 4
md Ft állománydíj
- Flotta KGFB – beléptünk a piacra, vállalunk (óvatosan) nagyvasakat is

Szállítmány és fuvarozói felelősségbiztosítások
- Összesen cca 1,5 md Ft éves díj (szállítmány egyszeri díjas)
- Szállítmánybiztosítás – E-Cargo rendszer (modern, könnyen kezelhető
felület)
- Fuvarozói felelősségbiztosítások (CMR, BÁF, KÁSZF, SZESZOF)
- Szállítmányozói felelősségbiztosítás
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Aegon Corporate
Vállalati vagyon-, és
felelősségbiztosítások

Kiterjesztett Garancia
Biztosítások

Csoportos élet-, baleset-,
egészség biztosítások

underwriting

adminisztráció

Viszontbiztosítások
Utasbiztosítások

kárrendezés
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Aegon Corporate
8,7

Állomány Mrd Ft

3,27

2015

3,77

2016

4,3

2017

4,75

2018

5,3

2019

2020

Év

Állomány

Piaci
részesedés

2015

3,27 Mrd

3%

2016

3,77 Mrd

4%

2017

4,30 Mrd

5%

2018

4,75 Mrd

5%

2019

5,30 Mrd

6%

2020

8,70 Mrd

10%
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Aegon Corporate
 széles vállalás

 növekvő termékpaletta
 Aegon vagyon portál az alkuszoknak
 8.000 db vállalati kár / év

 adminisztratív kárrendezés
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Előadás címe

Kárrendezési
és
ügyintézési
aktualitások
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Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni egy életen át

Digitalizáció a kiszolgálásban!
LAKOSSÁGI KISZOLGÁLÁS TRADICIONÁLIS VS. DIGITÁLIS
ÜGYINTÉZÉSEK ARÁNYA

Minden digitális csatornán beérkező igény
feldolgozása 24 órán belül!

90%
80%
70%

• Népszerű online funkciók:

60%
50%

39,91%

40%
30%
20%

29,51%
15,57%

14,88%

2017

2018

20,64%

10%
0%

Tradicionális ügyek aránya

80%

2019

2020

2021 Q1

Digitális ügyek aránya

PARTNERI KISZOLGÁLÁS TRADICIONÁLIS VS. DIGITÁLIS
ÜGYINTÉZÉSEK ARÁNYA

60%
40%

27,8%

30,6%

32,7%

33,4%

20%

8,69%

7,21%

9,23%

9,81%

jan.21

febr.21

márc.21

ápr.21

0%

Tradicionális ügyek aránya
Digitális ügyintézések aránya- PARTNERI KISZOLGÁLÁS
Digitális ügyintézések aránya-ALKUSZI ÜGYINTÉZÉS

 Kárbejelentés (teljes self-service is!)
 Szerződésadatok módosítása
pl. partnerkedvezmény vagy extra
partnerkedvezmény
 Nem szükséges kérést alátámasztó
dokumentum csatolása
pl: GFB érdekmúlás, GFB szüneteltetés,
bónuszelőzmény rögzítés
 Pótszemle igény
 Díjfizetési adatok módosítása
pl.:díjfizetési mód/gyakoriság váltás
• Minden bejelentett igényről automata értesítést
küldünk  több információhoz jutás
csökkenő többkörös ügyintézés növekvő
ügyfél-és partner elégedettség
11

Amiben igazán jók vagyunk! Lakás kárrendezés…
Fókuszban:
• Új szolgáltatási módok bevezetése (szolgáltatói kárrendezés és digitalizáció)
• Információ áramlás, transzparens folyamatok
• A megszokott stabil, kiszámítható működés a kárrendezésben

1.

• Szolgáltatói kárrendezés a
villámcsapás károkban

2.

• Lakás kárstátusz folyamat
átalakítása

3.

• Digitális kárbejelentés
továbbfejlesztése
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Lakás kárrendezésről számokban…
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Help24 – Villámcsapás károk
7000-9000
Kárügy/év

7-800 MFt
Kifizetés/év

Roberta tuti tippje:
• Extra fedezet
• Kit. Gar.
• Lakásdoktor

Jelenlegi folyamat

Új folyamat

Ügyfél bejelentés fogadása

Ügyfél online bejelentés rögzítés,

Met.adatok ellenőrzése

Met.adatok automatikus kiértékelése,

Adatlap kiküldése

Ügyfél irányítás a bejelentés során,

Ügyfél bevizsgáltat,

H24 szervizpartner/futár kiküldése,

szakértő szemléz

Javítás-bevizsgálás

kárügy elbírálása…

kárügy lezárása (ügyfél-szerviz felé)

Éles indulás 2021. július
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Új lakás kárstátusz felület…

Roberta tuti tippje:
• E-kapcsolat
• Online ügyfélszolgálat
• Banki díjfizetés

Minden lakáskár esetében automatikusan elérhető
lesz az online felületről!
• A kár szinte összes szereplője egyedi nézetet kap:
- Szerződő/biztosított és partner,
- Károsult (felelősségi kárban)
- Közös képviselő
- Társasházi lakó
• Transzparens kárfolyamat:
- Beszédes kárállapotok („mit kell tennem?”)
- Kár részletek (jegyzőkönyv, kárszámítás)
- Kár dokumentumok kezelése (le- és feltöltés)
- Üzenet küldés és fogadás,
- Korábbi üzenetek, levelek
visszakereshetősége a kárhoz kapcsolódóan
Éles indulás 2021. szeptember-október
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Gyorsabb partneri kárbejelentés!
Egyszerűbb mint az lakaskar@aegon.hu
E-mail 
• Fogadó oldalon nehézkes feldolgozás:
• Strukturálatlan
• Ellenőrizetlen adattartalom
• Sok manualitást igényel
• Lassú feldolgozás!
Írjon nekünk 
• Adott kárra beazonosított üzenetek és
dokumentumok már beküldéskor
• Egy tranzakcióval egy kárhoz lehet
beküldeni információt/kérést
• Rögtön feldolgozható, kárhoz
csatolható
• Gyorsabb feldolgozás, gyorsabb válasz!
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Gépjármű kárrendezés
ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰ KÁRRENDEZÉS: VIDEO, TELEFON
Alapszemle

Sikeres alter

Videós szemle

Szemlére továbbítva

Szakértői szemle átfutás
javítása „érdekeltséggel”.
Hatására csökkent az
átlagos átfutási idő és
felgyorsult a szemlézés.

13%
63%

37%
15%

9%

2018-ban 5,5 munkanap

64%
2019-ben 4,5 munkanap

82%
A bejelentések majd 40%-a
rendszer által kiválasztásra kerül az
alternatív kárrendezésre. A károk
egy részénél sikeres alternatív
kárrendezés, másik részénél
sikeres videós szemle történik.

2020-ban 3,5 munkanap

90%
2021-ben 3,2 munkanap

93%
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Életbiztosítási szolgáltatások
A szakmaiság magasabb szintjének biztosítása, 3 csoport a 3
meghatározó 3 igény típus kiszolgálására
Baleset, betegség,
műtét, … szolgáltatási
igények kezelése

11%

Bonyolult

Szolgáltatási

Lejárat,
visszavásárlás
szolgáltatási igények
kezelése

31%

A havi
bejelentések
átlagos
száma 6 450
db

58%

Csoportos
Csoportos
biztosítások biztosítási
eseményeinek
kezelése

Bonyolult

Szolgáltatás

Csoportos
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A digitális terelés és a jó célok támogatása!
A digitális ügyintézési lehetőségeket ismerő és aktívan
használó ügyfelek és üzleti partnerek számának növelése!

Adománygyűjtés:
 Az üzenet! Online ügyintézéssel az Aegon költséget takarít meg, a
megtakarított összeg egy részét adományozásra fordítjuk
• 2020-ban 500 edb ügyintézés után 5M Ft az SOS Gyermekfalvak
támogatására (1 ügyintézés = 10 Ft adomány)

• 2021-ben 2 hónap alatt 150 edb ügyintézés következtében 1M Ft
a Hand Alapítvány javára, itt már ügyfeleink szavazata alapján!
 További tervek! Nyáron újabb 2 hónapos akció, amivel a gyermekjólét területén tevékenykedő Csendtörő alapítványt fogjuk támogatni,
hasonló elvek mentén!
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Köszönöm a figyelmet!

Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni egy életen át

