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Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni
egy életen át

Aegon életbiztosítások
1. forduló: kockázati életbiztosítás (Vitál Max)
6. forduló: megtakarításos életbiztosításaink

Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni
egy életen át

Kockázati életbiztosításunk: Vitál Max
1.

Ki kaphat kedvezményt az alapbiztosítás díjából?

A nem dohányzó ügyfél.
2.

Igaz-e, hogy a Vitál Max kockázati életbiztosításban a nem dohányzó ügyfél
megközelítőleg 50%-os díjkedvezményt kaphat az alapbiztosítás díjából?
Igen.

3.

Mi történik, ha az ügyfél nem dohányosként lesz a Vitál Max szerződés
biztosítottja, de a tartam alatt rászokik a dohányzásra?
Nem történik átsorolás, nem módosul emiatt a díja tartam alatt.

4.

Igaz-e, hogy a Vitál Maxban a 45 év alatti ügyfelek 30 millió forintos
összegig egészségügyi nyilatkozattal köthetnek biztosítást?
Igen.

5.

Van-e lehetőség az Aegonnál előzetes kockázatelbírálást kérni?
Igen.

6.

Hogyan változik a Vitál Max biztosítás díja a biztosított életkorának
előrehaladtával?

Tartam alatt az alapbiztosítás díja az életkor változása miatt
nem nő.
7.

A Vitál Maxban a bónusz…
... az ötödik évtől jár hat éven keresztül.
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Megtakarításos életbiztosításaink
1.

Hány eszközalap áll ügyfeleink rendelkezésére az Aegon Jövőkép esetében?

25.
2.

Milyen bónuszok érthetők el az Aegon Jövőkép biztosításban?
Három alkalommal is jogosulttá válhat az ügyfél: 10., 15. és 20. évben.

3.

Hányféle kiegészítő választható szabadon az Aegon Jövőkép és Aegon
Jövőtervező biztosítások mellé?
27.

4.

Aegon Jövőtervező esetében milyen lehetőségei vannak az ügyfeleknek a
biztosítás formájának megválasztása tekintetében?
UL és hagyományos, továbbá UL formát választva a szerződés
megkötésekor, a későbbiekben van lehetőség hagyományossá alakítani.

5.

Az Aegonnál milyen típusú nyugdíjbiztosítást köthet az ügyfél?
Hagyományos (kamatgarantált) és
menedzselt unit linked (ahol a díjnyertes Aegon Befektetési
Alapkezelő szakemberei kezelik az ügyfelek megtakarításait)

6.

Igaz-e, hogy az Aegonnál bármely okú halál kockázat esetén a
COVID-19-cel összefüggő eseményekre az egészségügyi nyilatkozattal kötött biztosítások tekintetében hat hónapos várakozási idő
helyett 30 nap várakozási időt alkalmazunk?
Igen.
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Aegon utasbiztosítások
2. forduló: Aegon Világlátó

Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni
egy életen át

Aegon utasbiztosítások: Világlátó
1.

Tartalmazza-e alapfedezetként a Covid-19 fertőzésből fakadó sürgősségi
ellátás költségeit az Aegon Világlátó utasbiztosítás?
Igen, minden csomag tartalmazza a Covid-19 fertőzésből fakadó
sürgősségi ellátás költségeit, ez alapszolgáltatás.

2.

Mennyibe kerül a Covid-19 fertőzésből fakadó sürgősségi ellátásra
vonatkozó fedezet az Aegon Világlátó utasbiztosításban?

Ez alapszolgáltatás, nem kell érte külön fizetni.
3.

Köthető-e 18 éves motorkerékpárra gépjármű assistance?
Köthető, akár 20 éves motorra is.

4.

Milyen limitet nyújt az Aegon Világlátó gépjármű assistance kiegészítő
biztosítása, a jármű (motor, vagy személyautó) hazaszállítása esetén?
0-15 év között 500.000 Ft, 16-20 év között 200.000 Ft

5.

Van-e lehetőség az Aegonnál előzetes kockázatelbírálást kérni?
Igen.

6.

Milyen elemeket tartalmaz a Covid-19 kiegészítő biztosítás?
 Járványügyi vészhelyzet miatt beálló, azonnali hazautazással
kapcsolatos költségek 150.000 Ft/biztosított, továbbá
 Karantén-intézkedések miatti többletköltség megtérítése
150.000 Ft / biztosított és
 Utazásképtelenségre vonatkozó fedezet 150.000 Ft/biztosított
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Aegon lakás- és tárasházbiztosítás
3. forduló: OKÉ lakásbiztosítás
8. forduló: Praktika társasházbiztosítás

Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni
egy életen át

OKÉ lakásbiztosítás
1.

Az Ügyfél hány éves koráig köthető a CT és MR kiegészítő az OKÉ lakásbiztosításhoz?
Nincs korhatár, életkortól függetlenül köthető a kiegészítő.

2.

Mennyi értékesítői kedvezmény adható az OKÉ lakásbiztosítás kötésekor?
Általában 40% új kötésre és átdolgozásra egyaránt, de a most futó akciónkban szeptember végéig 50%.

3.

Csőtörés történt a fürdőszobában, ami miatt le kellett verni három darab csempét a falról. Sajnos
már nem kapható ilyen csempe. Milyen segítséget kínál az Aegon OKÉ Lakásbiztosítás arra, hogy
ügyfelünknek ennek ellenére egyforma csempéje legyen a fürdőszobája teljes falán?
Az Extra szolgáltatási csomag lehet a jó megoldás, mert ha a csőtörés biztosítási esemény miatt
levert csempe már nem kapható, akkor ezzel a kiegészítővel (a választott térítési limitig) akár a teljes
csempefelület cseréjével járó költségeket megtérítjük.

4.

Mi a legjobb megoldás arra, hogy soha ne lehessen alulbiztosított egy épület?
A legjobb, ha számmal kifejezett biztosítási összeg nélkül, káridőponti újjáépítési értékre köti meg
az Ügyfél az OKÉ szerződését úgy, hogy különösen figyel a pontos alapterület adatok
megadására. Ilyenkor kár esetén annyit fog fizetni a biztosító, amennyibe a kár időpontjában
az eredeti állapot helyreállítása kerül. A térítésnek nincs felső korlátja.

5.

Mennyi a betöréses lopás limit az OKÉ lakásbiztosításban háztartási ingóságokra,
állandóan lakott épületek esetén, minimális mechanikai védelem megléte mellett?
Állandóan lakott épületek esetén, háztartási ingóságokra nincs külön betöréses lopás limit.
Akár a biztosítási összegig térítünk.

6.

Melyik kiegészítővel téríthető a kertben tevékenykedő robotfűnyíró lopása?
A szabadban tárolt vagyontárgyak biztosítása kiegészítőn belül térülhet a robotfűnyíró
lopása is (április1. és október 31. között történő lopás esetén, 1,4 méter magas, zárható
kerítés megléte mellett).

7.

Mennyi készpénz biztosítható az OKÉ feltételei szerint?
Maximum 1.000.000 forint (100.000 forint felett értéktárolóban kell tárolni).

8.

Igaz-e, hogy a vízkár kockázaton belül megtérítjük a dugulás elhárításának
költségét akkor is, ha nincs víz által okozott kár?
Igen.
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Praktika társasházbiztosítás
1.

Milyen Praktika szerződést kell kötni ahhoz, hogy helyes alapterület adatok
megadása esetén soha ne lehessen alulbiztosított az épületünk, még az
építőanyagok jelenlegi, követhetetlen áremelkedése mellett sem?
Számszerű biztosítási összeg nélkül érdemes megkötni a Praktika szerződést. Ilyenkor a
biztosító a teljes épület vonatkozásában a káridőponti helyreállítási, illetve újjáépítési
költségeket téríti, sem alulbiztosítás, sem túlbiztosítás esete nem fordulhat elő. A térítésnek
nincs külön felső határa, csak a mindenkori újjáépítési érték.

2.

Ki tud Praktika ajánlatot készíteni?

Praktikát akár saját magad is készíthetsz a FrontEnd ajánlatkészítő felületünkön.
3.

Mennyi kedvezmény adható új (nem átdolgozás) Praktika díjkalkuláció során?
A kalkuláció készítésekor maximum annyi kedvezmény adható, amennyit a FrontEnd
magától megajánl.

4.

Ha Praktika kalkuláció közben a rendszer jelzi, hogy szemleköteles az ajánlat, mikor kell
megrendelni a szemlét?
A szemlét mindig az ajánlat véglegesítése előtt kell megrendelni. Csak akkor szabad
lezárni az ajánlatot, ha a szemle eredménye megérkezett.

5.

Melyik állítás igaz?
Tíz évnél fiatalabb társasházak esetén, az ajánlat véglegesítése előtt termékmenedzseri engedélyt kell kérni. Az ajánlatot az engedély megérkezése után
szabad lezárni.

6.

Ha egy meglévő társasházi szerződést dolgozol át Praktikára, hogyan kell eljárnod?
A díjkalkulációt el kell küldeni a tlkatdolgozas@aegon.hu -ra, engedélyeztetésre.
Az ajánlatot az engedély megérkezése után szabad lezárni.

7.

Térül-e a darázsfészek eltávolítása az állati kártevők és kerti veszélytelenítés
kiegészítőn belül?
Igen
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Aegon vállalati vagyon- és
felelősségbiztosítások
4. forduló: Trend Master – KKV biztosításunk
5. forduló: Nagyvállalati biztosítási megoldások

Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni
egy életen át

KKV biztosításunk: Trend Master
1.

Melyik állítás igaz a Trend Master termékre?
• Vagyonbiztosítási és felelősségbiztosítási fedezeteket is tartalmaz, melyek együttesen ill. külön-külön is
megköthetők.
• Az alapvagyon ill. betöréses lopás, rablás fedezet 50 millió Ft biztosítási összegig nulla önrésszel is megköthető.
• Többletköltségek külön díj nélkül, a biztosítási összeg 10%-ának mértékéig fedezettek.

2.

Igaz az, hogy a vagyonbiztosítási rész az alapvagyon és betöréses lopás, rablás biztosítás mellett
többek között tűz-üzemszünet, elektromos berendezések és készülékek biztosítása ill. géptörés
fedezeteket is tartalmazhat?
Igen.

3.

Melyik kockázatot tartalmazza az alapvagyon biztosítás az alábbiak közül?
Villámcsapás másodlagos hatása.

4.

Igaz az, hogy a vagyonbiztosítási részhez többek között Beázás és vízkár extra fedezet,
Vandalizmus, rongálás fedezet ill. szolgáltatás kimaradásából eredő károk fedezete záradék
is kapcsolható?
Igen.

5.

A minimális mechanikai védelem ill. a részleges mechanikai védelem védelmi osztályok
távfelügyeleti szakszolgáltatóhoz is bekötött és átjelző funkcióval rendelkező minimális
elektronikai jelzőrendszerrel történő kiegészítése…
… egy védelmi fokozattal magasabb védettségként kerül minősítésre.

6.

Melyik állítás igaz a Trend Master termék felelősségbiztosítási részére?
• Az általános felelősségbiztosításhoz bérlői és bérbeadói záradék is választható.
• A munkáltató felelősségbiztosításhoz tanulói baleseti- és felelősségbiztosítási
kapcsolható.
• A szolgáltatás felelősségbiztosítás alvállalkozói kiterjesztéssel is köthető.

7.

Melyik állítás igaz az alábbiak közül a Trend Master termék esetében a
felelősségbiztosítási limitekre?
Néhány záradék kivételével a felelősségbiztosítási fedezetek éves kártérítési
limitet nem tartalmaznak.

záradék is
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Nagyvállalati biztosítási megoldások
1.

Milyen káreseményekre nyújt fedezetet a Trend II Vagyonbiztosítás „Vezetékek törése és
beázás károk” eleme?
 Elfagyás, fagyhatás miatt bekövetkező károk,
 berendezések és szerelvények tömítési hibái, ill. dugulása miatt bekövetkező beázás
(elöntés, elázás) károk
 vezetéktörés miatt szükségessé váló feltárási és javítási költségek (max. 6 fm új
csővezeték cseréje).

2.

Igaz az, hogy a Trend II Vagyonbiztosításban azokat az elektromos, elektronikus
berendezéseket, melyekre külön Elektromos berendezések és készülékek biztosítása kerül
megkötésre, azokat nem kell feladni alapvagyon biztosításra?
Igen

3.

Melyik nem része a szakmai felelősségbiztosítási csomagnak? Válassz egyet a felsoroltak
közül!
Ügyvédi felelősségbiztosítás [ILYEN NINCS]

4.

Milyen fedezeteket tartalmaz a Szállítmánybiztosítási termékünk?




5.

WPA (korlátozott fedezet részkárokra kiterjedően)
FPA (korlátozott fedezet részkárok nélkül)
ALL RISKS (teljeskörű fedezet)

Igaz az, hogy építés-szerelés biztosításnál (C.A.R.) az építőgépek lista alapján,
műszaki avult értéken biztosíthatók?
Nem [A LISTA IGAZ, DE ÚJ ÉRTÉKEN KELL FELADNI AZOKAT]

6.

Milyen költségeket, károkat térít meg a Cyber adatvédemi biztosítás a kártérítési
limiten belül?





A Biztosítottal szemben támasztott kártérítési igények.
A Biztosítottnál bekövetkező üzemszüneti veszteség.
A Biztosítottnál felmerülő helyreállítási költségek.
A Biztosítottra kivetett PCI (hitelkártya ipar) bírságok és kárrendezési költségek.
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Aegon vállalati vagyon- és
felelősségbiztosítások
7. forduló: Gépjármű biztosítási termékeink

Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni
egy életen át

Gépjármű biztosítási termékeink
1.

Milyen maximális időtartamra vehető igénybe a Motor casco téli garázs csomag szolgáltatása?
Legfeljebb hat hónapra.

2.

Motor casco esetén biztosítható-e a zárt és fixen rögzített tárolódoboz?
Igen.

3.

Motor casco esetében alapbiztosítás-e az üvegkár-biztosítás?
Ennél a terméknél nincs ilyen biztosítási elem.

4.

Igaz-e, Útitárs és motor casco termékeink esetén a gépjármű hány éves koráig nem számítunk
amortizációt a karosszéria elemekre?
8.

5.

Útitárs casco mellé köthető-e önrészmentes szélvédőkár biztosítás?
Igen.

6.

Térít-e az Útitárs casco vaddal történő ütközés következtében keletkezett töréskárra?

Igen.
7.

Útitárs casco esetén hány féle kiegészítő biztosítás közül lehet választani?
15.

8.

Tudsz-e 12 tonnás gépjárműre casco biztosítást kötni az Aegon Biztosítónál?
Igen, flotta casco ajánlatkéréssel.

9.

Hol van lehetőség kgfb flotta díjszámításra / ajánlatfelvételre?
FE-ben a GFB Flotta csempére kattintva

10. Kgfb esetében egy biztosítási esemény vonatkozásában a térítési limit dologi
kárnál?
Káreseményenként egymillió-kettőszázhúszezer eurónak megfelelő
forintösszeg.
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Köszönjük, hogy a
nyaratok részesei
lehettünk!
Találkozzunk az őszi
szezonban is
termékismereti
képzéseinken!
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