
Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni 

egy életen át

Kockázati életbiztosítás:
Vitál Max
(mentőöv)

Aegon Alkuszi és Banki Igazgatóság

2021 nyár



Mi is az életbiztosítás?
Kis pénzekből, részletekben 
vásárolt, adó és illetékmentes 
GARANTÁLT ÖRÖKSÉG a 
családja számára.

Miért kiegészítő biztosítások?

▪ Személyre szabott védelmi háló

▪ Betegség és baleset esetén

▪ Azonnali pénzbeli segítséget jelent az 

ügyfélnek.



Vitál Max
• 2 személyes lehet
• Tartam: 5 - 40 év

• Az alapbiztosítás díja tartam alatt nem nő az 
ügyfél életkorának előrehaladtával

• Új, ingyenes szolgáltatások
• Ügyfélbónusz
• Minimális biztosítási összeg: 3 millió Ft
• Minimális havi díj: 

18-40 év között: 5.000 Ft/hó
41-70 év között: 6.000 Ft/hó
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Díjkedvezmények

• A nem dohányos ügyfél akár 50%-os

díjkedvezményt is kaphat az alapbiztosítás 

díjából.

• A társbiztosított az alapbiztosítás díjából 

díjkedvezményt kaphat.
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Egészségi állapottól függő díjak

Dohányzó
Nem 

dohányzó

Kiemelten 
kedvezményes 

dohányzó

Kiemelten 
kedvezményes 
nem dohányzó

Kedvezmény: magasabb 
biztosítási védelem



Papa-mama szülői életbiztosítás

• a biztosítottnak 1 évesnél fiatalabb gyermeke van 

• aktuális biztosítási összeg +10 %

• min: 1 millió, max. 3 millió Ft 



Egészségbiztosítási esemény 

• 24 hónap után igényelhető

• Biztosított / Társbiztosított végstádiumú betegsége 

esetén 

• Haláleseti szolgáltatás (és ha jogosult a Papa Mama 

éb) 95%-át kifizetjük a Biztosítottnak
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Ügyfélbónusz a Vitál Max- ban

Ha a Biztosított vagy a 

Társbiztosított belépési

életkora: 18-49 év között van

Az alapbiztosítás aktuális 

haláleseti biztosítási összegét  

5 %-kal megnöveljük  6 éven át
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Kockázat elbírálás
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TUW

TUW

TUW

Az elvárt vizsgálati szintek újra 

visszatérnek némi 

változtatással – ezt pirossal 

jelöltem a táblázatban.

Jó hír:

• Újra lehet pályázni a 

kiemelten kedvezményes 

kategóriára.

• Újra lehet 60 M fölött kötni .

A FrontEnd június 1-jétől már így 

működik.



A Dohányzó és a Nem dohányzó alap kategória 

30 millió forint BÖ-ig

Egészségügyi nyilatkozattal köthető!

Az Aegon-nál lehetőség van az ajánlat felvétele előtt 

előzetes kockázatelbírálásra (meglévő vagy előzmény 

betegség, veszélyes foglalkozás, vagy hobbi esetén).
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Kellemes nyarat kívánunk!

Kellemes nyarat kívánunk!


