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Aegon gépjármű biztosítások

• Aegon kgfb

• Flotta gfb

• Flotta casco 

• Aegon Útitárs casco

• Normál-Eurotax alapú díjszámítás

• Pontrendszerű díjszámítás

• All-In casco

• Motorcasco

• Aegon Értékőrző Biztosítás- GAP
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Tudtad, hogy…

… 2021. 04. 01-je óta megújult pontrendszer alapú 

Útitárs Casco módozatunk? Ebben a módozatban nem 

kell tudni a gépjármű pontos felszereltségét, 

csupán a kiemelt extrákat szükséges jelölni a 

díjkalkuláció során.

…a karosszéria elemekre a jármű 8 éves koráig nem 

számítunk amortizációt? (Kivéve, ha a 

karosszériaelem előzménykár során sérült és 

helyreállítása nem történt meg vagy a 

helyreállítás szakszerűtlen.)

… nincs gépjármű korhatár? 

… az Ügyfeleknek 15 kiegészítő biztosítás áll 

rendelkezésükre, hogy minél inkább saját igényeiknek 

megfelelő biztosítással rendelkezzenek? 

… ha 3,5t feletti gépjárműre szeretnél casco ajánlatot 

tenni, akkor ezt flotta casco ajánlatkéréssel teheted 

meg?

Aegon Útitárs casco
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Aegon Útitárs casco – Alap biztosítási elemek

Lopáskár-

Biztosítás

Lopás, részlopás 

Elemi és Tűzkár 

-Biztosítás

Üvegkár- Biztosítás

Csere esetén az önrész 10% de min. 30000 Ft

Javítás önrészmentes

Töréskár-

Biztosítás

A jármű 8 éves koráig nem 

számítunk amortizációt
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 Önrész-mentes szélvédőkár biztosítás

 Járművön kívül szállított sportfelszerelés biztosítás

 Díjátvállalási kiegészítő biztosítás munkanélküliség 
esetén

 Balesetbiztosítás

 Kölcsöngépjármű kiegészítő biztosítás

 Poggyászbiztosítás

 Gépjármű Assistance szolgáltatás

 Utasbiztosítás

 Kátyúkár biztosítás

 Business csomag

 Gyermekfelszerelés biztosítás

 Rendszám és forgalmi engedélypótlás 

biztosítás

 Kisállat balesetbiztosítás

 Rágcsálókár kiegészítő biztosítás

 Aktív kárrendezés

Aegon Útitárs casco – Kiegészítő biztosítások
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Motor casco

Tudtad, hogy…

… téli garázs csomag igénybevételével 

csökkentett díj mellett vállaljuk az elemi és tűzkár-, 

valamint a lopáskár biztosítást? 

… nincs gépjármű korhatár?

…a karosszéria elemekre a jármű 8 éves koráig 

nem számítunk amortizációt? (Kivéve, ha a 

karosszériaelem előzménykár során sérült és 

helyreállítása nem történt meg vagy a 

helyreállítás szakszerűtlen.)
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Motor casco alap- és kiegészítő biztosítások

Alapbiztosítások:
• Töréskár-biztosítás

• Elemi és tűzkár-biztosítás

• Lopáskár-biztosítás

Kiegészítő biztosítások:

• balesetbiztosítás

• téli garázs csomag

• gépjármű assistance szolgáltatás
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Tudtad, hogy…

… érvényes kgfb biztosítás kizárólag a gépjármű 

üzembentartójára köthető?

… egy járműre egyszerre csak egy kgfb szerződés 

lehet érvényben?

… egy biztosítási esemény vonatkozásában a 

károsultak számától függetlenül a biztosító dologi károk 

esetén káreseményenként egymillió-kettőszázhúszezer 

eurónak megfelelő forintösszeg-határig, személyi 

sérülés miatti károk esetén káreseményenként 

hatmillió-hetvenezer eurónak megfelelő forintösszeg-

határig köteles helytállni?

… az évszaknak megfelelő gumiabroncsot használó 

ügyfeleink részére kedvezőbb díj érhető el? 

… a kgfb díja (extra) partnerkedvezményünk 

igénybevételével mérsékelhető? 

KGFB
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Amennyiben gépjármű biztosításainkról 

többet is szeretnél tudni, részletesebb 

információkat az alkuszi honlapunkon 

találsz vagy várunk szeretettel a 

szeptembertől újrainduló oktatásainkon.

Sok sikert kívánunk termékismereti 

játéksorozatunk gépjárműves fordulójához! 


