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Előzmények
2021. 05. 01-jétől életbe lépő változások

Kockázatelbírálási határidő szerint

A reponálási folyamatot és az ajánlat reaktiválást a Ptk. szerint 15

napos kockázatelbírálási határidő alá eső ajánlatoknál kell

megszüntetni, minden olyan termék esetében, ahol jelenleg

alkalmazzuk:

 Élet(ahol nincs szükség egészségügyi nyilatkozatra)

 Lakás és társasházbiztosítás

 CASCO

 GAP

Véglegesített ajánlatokról legkésőbb az ajánlat

aláírásától/beérkezésétől számított 10. napon döntést kell

hozni:

 Kötvényesítés vagy

 Elutasítás
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Miért jó ha a FrontEnd is tudja ezt? 
Elkerüljük a határidővel és elutasítással járó kellemetlenségeket

 A kötvényesítéshez elengedhetetlen 

dokumentumoknak időben be kell érkeznie! 

 Szoros határidő.

 Szigorú szabályozás.

 Ha nem érkeznek be a szükséges

dokumentumok határidőre akkor az

ajánlatot el kell utasítani.

 Elutasítás után már csak újbóli

ajánlatfelvétel lehetséges.
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Milyen funkcióval tesz eleget ennek a FrontEnd?
Ajánlat véglegesítés előtti dokumentum csatolás

A FrontEnd eleget téve a szabályozásnak és segítve a határidő 

biztos betartását, biztosítva a kötvényesítési folyamatot 

egy új lépéssel bővül.

Igényfelmérés és 

Díjkalkuláció

Ajánlat kitöltése

Ajánlat véglegesítéshez 

szükséges dokumentumok 

csatolása

Ajánlat véglegesítés

Ajánlat véglegesítés után 

elvárt dokumentumok 

csatolása
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Hogyan néz  ki ez a gyakorlatban? 
Az ajánlat véglegesítése előtti lépések

 Az ajánlati adatok teljes 

kitöltése után. 

 Az ajánlat véglegesítése 

oldalon az előajánlati 

csomagot a szokott 

módon elküldjük. 

Figyeljünk a pontos e-mail cím 

megadásra! Ide kapjuk az 

értesítéseket!
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Hogyan néz ki ez a gyakorlatban? 
Az ajánlat véglegesítése előtti lépések

 Az előajánlati csomag megképződik a 

szokásos módon. 

 Majd a nyilatkozatok megtétele után 

kattintunk a „Tovább a véglegesítésre” 

gombra, ami után egy új lépéshez 

visz minket automatikusan az FE!

Az „Ajánlat véglegesítéshez 

szükséges dokumentumok 

csatolása” oldalra.
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Hogyan néz ki ez a gyakorlatban? 
Az ajánlat véglegesítése előtti lépések

 Az oldal az ismert EDOK-os csatolási

felület,

 FONTOS INFÓ: Ebben a fázisban itt

csak az ajánlat véglegesítéshez

szükséges dokumentumok listáját

láthatjuk!

 A listában látható egy új oszlop:

„Kötvényesítési feltétel” segítő

információ.

 A csatolásokat a szokott módon

hajtsuk végre!

Az „Ajánlat véglegesítéshez 

szükséges dokumentumok 

csatolása” oldal.
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Hogyan néz ki ez a gyakorlatban? 
Az ajánlat véglegesítése előtti lépések

 Sikeres EDOK -os csatolás után a

felcsatolandó listában látható szürke

gombok mutatják, hogy már az

adott dokumentum nem elvárt, azaz

fel lett csatolva.

 A folyamatot a „csatolások

véglegesítése” gombbal tudjuk

befejezni. Majd a felugró ablak

megerősít minket.
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Hogyan néz ki ez a gyakorlatban? 
Az ajánlat véglegesítése előtti lépések

 Majd visszakerülünk az ajánlat

véglegesítése oldalra, ahol így most

már elvégezhető az ajánlat

véglegesítése.
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Van még dolgom az ajánlattal véglegesítés után?  
Véglegesítés utáni dokumentum elvárások

 Az ajánlat véglegesítéshez elvárt dokumentumok

becsatolásával az ajánlatot tudjuk véglegesíteni.

 DE egyéb dokumentum elvárást az eddigi

módon a Hiánypótlás-(véglegesítés utáni)

csempén vagy WEB EDOK-ban a későbbiekben

is el kell végezni.

Pl: az E-nyilatkozatot csatolni 

kell változatlan módon - a 

kötés után!
A lista mutatja, hogy az e-nyilatkozat nem kötvényesítési feltétel, 

tehát ajánlat véglegesítés után tudjuk becsatolni! 
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Csempe változás
„Véglegesítés utáni hiánypótlás”
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Mi van ha nem csatolom a véglegesítéshez 
szükséges dokumentumokat? 

 Ha a véglegesítéshez kellő

dokumentumok nem kerülnek

becsatolásra akkor az ajánlat nem

véglegesíthető és ideiglenesen

mentett, „Nyitott” állapotba kerül.

 Így ajánlatszáma sincs!

 Az ajánlati keresőben névre vagy

összes kereséssel érhetjük el.

 A csatolást később is meglehet

tenni természetesen, az ajánlat

majd akkor fog véglegesedni.
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Hiánypótlás- hiányzó dokumentum- esetén 
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Hiánypótlás - lezárt státuszú - dokumentumok esetén
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Kapok-e értesítést a hiánypótlásról? 
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Milyen dokumentumok számítanak kötvényesítési 
feltételnek? 

A FRONTEND minden ajánlat esetén 

az adott helyzetnek megfelelően 

meghatározza a felcsatolandó 

dokumentumok listáját! (nem kell fejből 

tudnunk)

A szemle lap és a fotók feltöltése nem 

rendszerszintű elvárás a véglegesítés 

előtt!
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Mi van ha MySigno-val kötök? 

 A MySigno-s kötés esetén is megjelenik a

folyamatban a véglegesítés előtt elvárt

csatolás, de sokkal egyszerűbb, ugyanis

az igényfelmérés végén aláírt

nyilatkozatot a mySigno működéséből

adódóan nem kell külön csatolni. Az a

rendszeren belül továbbítódik.

 Csupán a személyi okmányokat!

 TIPP: Ha eddig még nem próbáltad, vagy

újra bele vágnál jelezz nekünk bátran,

segítünk!



18

2021.10.01-től!
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Mikortól lesz ez a működés a FrontEndben? 

2021. szeptember 30-án 

a verzióváltóval! 

Verzióváltó időpontja: csütörtök (09.30) 19.00-tól!

A FrontEnd ezidő alatt nem lesz elérhető! 
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Még valami… 
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Életbiztosítások esetén az e-kapcsolat szolgáltatás

 2021.09.30-át követően már új életbiztosítási szerződés

kötésekor kérhet az ügyfél e-kapcsolat szolgáltatást.

 A szolgáltatás ugyanúgy, mint nem életbiztosítási termékek

esetén azt jelenti, hogy küldeményeit az ügyfél

elektronikusan, az online ügyfélszolgálati felületén a

„Küldeményeim” linken érheti el.

Alapértelmezetten be van 

állítva! (módosítható)
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Az ajánlat többi elemén jelölésre kerül! 
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Mi történik menesztés után?
E-kapcsolatot beállított szerződéseknél

 A kötvénycsomagot és az e-kapcsolat szolgáltatás értesítőt már e-kapcsolaton kapja az ügyfél.

 Megkapja a szokásos értesítő e-mailt a kapcsolattartási e-mail címére, hogy küldeménye érkezett, azt az

online ügyfélszolgálaton tudja olvasni. (Az értesítőben talál segítséget ha még regisztrálnia kell)

 Mivel az életbiztosítási kötvény kézbesítésére jogszabályi kötelezettségünk van, ezért meg kell

győződnünk róla, hogy az ügyfél olvasta az elektronikus küldeményt. Ezért figyeljük, hogy az ügyfél

megnyitotta-e az online ügyfélszolgálatról a kötvénycsomagot.

 Amennyiben az ügyfél nem olvassa a kötvényt, akkor több körben (e-mail-en, telefonon: AFC, CC)

emlékeztetjük, hogy küldeménye érkezett és legyen kedves olvassa.

 Amikor a sokadik emlékeztetőre sem olvassa, kiküldjük számára a kötvénycsomagot papíron, hogy a

jogszabályi kötelezettségünket teljesítsük, de a szerződés ettől függetlenül továbbra is e-

kapcsolatos lesz, minden más küldeményt elektronikusan, az online ügyfélszolgálati fiókjába kapja meg

az ügyfél.



24

Kérdések és válaszok_1

 Orvosi dokumentumok csatolása szükséges-e a lezáráshoz?

Nem, nem szükséges. Orvosi dokumentumok pl. zárójelentés csatolása nem feltétele az ajánlat 
lezárásának. Lezárás után kapunk ajánlatszámot, fel tudjuk venni a foglalódíjat és később is elég 
csatolni a dokumentumokat

 Mysigno applikáció honnan tölthető le?

A MySigno applikáció oldaláról: https://download.aegon.hu/

A telepítés után szükséges a mobil eszköz Frontenes regisztrációja, ami az FE-n belül érhető el.

A MySigno technológia használható bármilyen mobiltelefonnal, tablettel, érintőképernyős laptoppal. * 
(*Gyakorlati tapasztalatok alapján előfordul pár laptop típus, aminél sajnos nem megfelelő a működés- DE minden mobiltelefonon 

megy az applikáció)

https://download.aegon.hu/
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 Lehet laptopon FrontEnddel kalkulálni és közben mobiltelefonon csatolni képeket egy 
munkafolyamatban?

Igen lehet. Amikor lap topon a csatolás funkcióhoz érünk, akkor válaszd a „más eszköz” lehetőséget. 
Ekkor QR kóddal össze tudod kötni a telefonodat a laptoppal és tudsz csatolni dokumentumokat

 Mi a partneri webtopon kívüli Frontend elérhetősége?

https://frontend.aegon.hu/femobile Ez mobil eszközről is kiválóan működik

 E-dok rendszerleálláskor lehet-e élet ajánlatot lezárni

Sajnos ilyen esetekben nem lehet ajánlatot véglegesíteni. Szerencsére nagyon sok fejlesztés történt 
2021-ben, aminek köszönhetően a rendszer sokkal stabilabban és megbízhatóbban működik. Érdemes 
odafigyelni a szokásos rendszerkarbantartási időszakokra, amikorra nem érdemes olyan tárgyalást 
időzíteni, amikor ajánlatot fogsz véglegesíteni.

Kérdések és válaszok_2

https://frontend.aegon.hu/femobile


Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni egy életen át

Köszönjük a figyelmet!

Kapcsolódó kérdés esetén kérjük, 
fordulj kapcsolattartó KAM 
kollégánkhoz.


