
Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni egy életen át

Előadás címe Aegon Vitál Max
Tartamos kockázati életbiztosítás

Gerencsér Zita
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Miért kössünk kockázati 
életbiztosítást?



Leggyakoribb halálokok
Magyarországon 2020-ban 141 002 ember hunyt el (KSH)
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Halálozások a gyakoribb halálokok szerint Magyarországon (KSH)

Rosszindulatú daganatok Egyéb ischaemiás szívbetegség Agyér-betegség

Covid19 Heveny szívizom-elhalás Hörghurut, tüdőtágulat és asztma

Máj-betegségek Motorosjármű-balesetek



4

Minden 5. férfit és 10. nőt veszítjük el 40 és 59 éves kora között.

A halál esetek 81%-a  daganatos illetve keringési betegségből 
ered.

Az elmúlt 10 évben 45%-kal nőtt a keringési és érrendszeri 
betegségek száma, minden 8. percben elveszítünk valakit 
keringési és érrendszeri betegség következményében. 

Az háziorvosok összesen 4,3 millió embert kezelnek magas 
vérnyomással és/vagy koleszterin problémával.
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Egy átlag magyar ember 8 percet tölt naponta 
testedzéssel. 

Egy stroke után az emberek 48%-a marad fél 
oldalára béna és 22%-uk járásképtelen.

Az magyar embereknek átlagos életbiztosítási 
fedezete 2 millió forint.

3 és fél hétre elégendő tartalék van 
megtakarításban egy átlagos magyar családnak. 
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Kockázati biztosítás =
Adó és illetékmentes,
garantált örökség



7Személybiztosítás

Miért kiegészítők?
▪ Személyre szabott védelmi háló
▪ Betegség és baleset esetén
▪ Azonnali pénzbeli segítséget

jelent az ügyfélnek.

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

A hagyatéképítés
a legjelentősebb érték a 

magyar családok részére



8Mekkora
fedezetre 
van 
szükség?

Fedezet
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A kieső kereső jövedelmének pótlása:
az éves nettó jövedelem és egy 
nemzetközileg elfogadott szorzószám
szorzata

40 éves korig 15x
41-50 éves korig 10x
51-60 éves korig   8x
61-65 éves korig   5x
65 éves kor felett  3x

Átlag nettó jövedelem
219.400 * 12 hó => 2.632.800

Kockázati életbiztosítás



Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni egy életen át

Előadás címe
Aegon Vitál Max 



Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni egy életen át

Előadás címe„ A kockázati biztosítás egy 
olyan különleges szolgáltatás, 
amit csak addig vehetsz 
meg, amíg úgy érzed, hogy
nincs rá szükséged!”
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Aegon Vitál Max
2 személyes lehet

Tartam: 5 - 40 év

Bármely okú haláleseti szolgáltatás

Új 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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Egészségi állapottól függő díjak

Kedvezmény: magasabb 
biztosítási védelem

Dohányzó Nem dohányzó

Kiemelten 
kedvezményes 

dohányzó

Kiemelten
kedvezményes nem 

dohányzó
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Belépési- és Kilépési kor

Belépési kor Kilépési kor

18-70 év 80év
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Szerződő Biztosított / Társbiztosított 

A szerződés szereplői
Alapbiztosítás 

Kiegészítő 
biztosítás 

Biztosított igen
Biztosított igen igen
Társbiztosított igen
Társbiztosított igen igen
Társbiztosított igen

Újdonság: Belépési kor: 18-70 év, Kilépési kor: 80 év
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Papa-mama szülői életbiztosítás
• a biztosítottnak 1 évesnél fiatalabb gyermeke van 
• aktuális biztosítási összeg +10 %
• min: 1 millió, max. 3 millió Ft 

Újdonság!
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Egészségbiztosítási esemény 
• 24 hónap után

• Biztosított / Társbiztosított végstádiumú
betegsége esetén

• Haláleseti szolgáltatás (és ha jogosult a 
Papa Mama éb) 95%-át kifizetjük
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Ügyfélbónusz
a
Vitál Max-ban

Újdonság
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Az alapbiztosítás aktuális haláleseti 
biztosítási összegét 5 %-kal 
megnöveljük  6 éven át

Ha a Biztosított vagy 
a Társbiztosított 

belépési életkora: 
18-49 év között van



Az Ügyfélbónusz hatása 

0 Ft

2 000 000 Ft

4 000 000 Ft

6 000 000 Ft

8 000 000 Ft

10 000 000 Ft

12 000 000 Ft

14 000 000 Ft

5. év 6. év 7. év 8. év 9.év 10. év 11. év 12. év

10 000 000 Ft

10 500 000 Ft
11 025 000 Ft

11 576 250 Ft
12 155 062 Ft

12 762 815 Ft

13 400 956 Ft 13 400 956 Ft 

Indexálás nélkül 
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Rugalmassági elemek

3. év után 
lehetőség van a 
biztosítási összeg 
növelésére illetve 
csökkentésére.



Költségek

KÖLTSÉGEK

Kockázat elbírálás
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A Dohányzó és a Nem 
dohányzó alap kategória

30 millió forint BÖ-ig
Egészségügyi 
nyilatkozattal köthető!

2019.04.01-jétől



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.
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• A telefonos kockázat 
elbírálás  orvosi 
vizsgálatnak minősül –
6 hónapos várakozási 
időtől  eltekintünk

• 15- 20 perces interjú 

• Az Teledoc egészségügyi 
végzettségű munkatársai 
végzik el 

• Nem kell telefonon 
megrendelni, a Front End 
automatikusan 
megrendeli 

Telefonos 
kockázat 
elbírálás -
TeleUW

Újdonság!
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Orvosi vizsgálat megrendelése
Orvosi vizsgálat megrendelésének 
rendszereAffidea partnerünknél

 Ajánlatfelvételt követően azonnal a 

06-1-803-64-64 ÚJ!!!

telefonszámon

 Hívásod egy professzionális call center 
fogadja

 Munkanapokon 8 és 20 óra között hívható

Saját partnereknél
 Az Affidea Kft. mellett van 32 olyan vizsgáló partnerünk is, 

akik közvetlenül az Aegonnal szerződtek.

Az orvosi vizsgálat megszervezésének módja itt más:

 Az értékesítő egyenesen a vizsgáló partnert hívja fel, és

az ügyféllel való egyeztetés alapján közösen határozzák 
meg a vizsgálat időpontját.

Új, ügyfél és értékesítő-
barát szolgáltatások
 az ügyfelet 24 órán belül 3x

kísérelik meg hívni 
 ha nem érik el az ügyfelet -

sms-t küldenek
 ha az ügyfél nem jelentkezik 

2 munkanapon belül -
telefonon/e-mailben értesítik 
az értékesítő kollégát
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Az A és a B típusú orvosi vizsgálat 
mobil orvosi vizsgálat.
Az ügyfélnek gyors és kényelmes.

Már az egész ország területén 
elérhető!
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Kiegészítő Biztosítások
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Kiegészítő biztosítások
Célja az alapbiztosítás 

testre szabása az 

adott ügyfél 

élethelyzetének, 

igényének és 

prioritásainak  

megfelelően.



Kiegészítő biztosításokkal magasabb védelem…

Baleseti haláleset (BH - 21)

Közl. Bal. halál (KBH-21)

TB rokk. ellátás(TB - 21)

Baleseti rokkantság (BR-21)

Közl. Bal. rokkantság (KBR-21)

Kórházi napi térítés (KN - 21)

Bal. kórházi napi tér. (BKN-21)

Női kórházi napi tér. (WKN-21)

Műtéti térítés (MT - 21)

Baleseti műtéti tér. (BMT - 21)

Női műtéti térítés (WMT - 21)

Aegon doktor (DR - 17) 

Betegszállítás (BSZ - 17)

Házi vizit (HV - 17)

Baleseti csonttörés, súlyos 
csonttörés (CS - 21)

Daganatos betegség (CC-21) 

7 elemű kritikus betegség 
(KR - 21) 

20 elemű kritikus betegség 
(DD - 21)

Csonttörésre, égésre 
szóló kiegészítők

Szolgáltatás 
finanszírozók

Daganatdiagnosztika és  
betegvezetés (ON - 17)

Kritikus 
betegségek

Haláleseti
kiegészítők

Megváltozott 
munkaképesség

Kórházi napi térítés
Műtéti    
térítés

Égési sérülés (ES - 21) 

Kock. Kieg. Életb. (KÉK-17)

Bal.Rokk. Prog tér. (BRP-21)
Közl. B. Rokk. Prog (KBRP-
21)

30 elemű kritikus betegség 
(CI - 21)

Jövedelempótló
kiegészítők

Keresőképtelenségre szóló 
napi térítés (JOV - 17)

Baleseti keresőképtelenségre 
szóló napi térítés (BJOV - 17) 
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Magyarországon évente 80.000 új rákbeteget 
diagnosztizálnak és évente 30.000 ezren bele is 
halnak.

Daganatos megbetegedések száma



Új megbetegedések évente Magyarországon

Daganat

80.000 fő/év

Agyi 
érkatasztrófa

50.000 fő/év

Szívinfarktus
15.000 fő

Székesfehérvár Zalaegerszeg

Balassagyarmat

3-ból 1
4-ből 1

3-ból 1



Tartós betegséggel élők száma Magyarországon

Alzheimer kór
150.000 fő

Alzheimer kór
150.000 fő

PécsPécs

Alzheimer kór
150.000 fő

Pécs

Veseelégtelenség
80.000 fő

Veseelégtelenség
80.000 fő

SzombathelySzombathely

Veseelégtelenség
80.000 fő

Szombathely

Parkinson 
kór

20.000 fő

Parkinson 
kór

20.000 fő
HatvanHatvan

Parkinson 
kór

20.000 fő
Hatvan

Sclerosis 
multiplex
8.000 fő

Sclerosis 
multiplex
8.000 fő

SzentgotthárdSzentgotthárd

Sclerosis 
multiplex
8.000 fő

Szentgotthárd
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Kritikus betegségekre szóló kiegészítő biztosítások

Rosszindulatú
daganatos betegség 

diagnosztizálása

7 betegség egyike 
esetén szolgáltatást 

nyújtó kiegészítő

20 betegség egyike 
esetén szolgáltatást 

nyújtó kiegészítő



35Daganatos betegségre szóló

Biztosítási esemény

Rosszindulatú daganatos 
betegség diagnosztizálása, 
ahol a rosszindulatúság 
kritériuma a szövettani és
stádium besorolás vagy az
elhelyezkedés 
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Biztosítási esemény
 rosszindulatú daganatos betegség 

diagnosztizálása

 jóindulatú agydaganatban való megbetegedés 
diagnosztizálása

 szívizominfarktus bekövetkezése

 agyi érkatasztrófa bekövetkezése

 szív-koszorúérműtét

 szervátültetés

 krónikus veseelégtelenség fellépése

7 elemű Kritikus Betegség



3720 elemű Kritikus Betegség

Biztosítási esemény
rosszindulatú daganatos betegség diagnosztizálása

jóindulatú agydaganatban való megbetegedés 
diagnosztizálása

szívizominfarktus bekövetkezése

agyi érkatasztrófa bekövetkezése

szív-koszorúérműtét

szervátültetés

krónikus veseelégtelenség fellépése

Alzheimer kór kialakulása

Parkinson kór kialakulása

 látás elvesztése

 hallás elvesztése

 beszédképesség elvesztése

 végtag elvesztése

 kóma kialakulása

 szívbillentyű cseréje ill. 
helyreállítása

 motoros neuron betegség 
kialakulása

 sclerosis multiplex betegség 
kialakulása

 végtagbénulás

 harmadfokú égés

 traumás koponyasérülés
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• Új 30 elemű kritikus betegségre (CI-21) szóló 
kiegészítő

• A 30 napos túlélési időt bizonyos esetek 
kivételével megszüntetjük. (Pl. Rosszindulatú 
daganat, szívinfarktus, szív-koszorúérműtét, 
szervátültetés, veseelégtelenség, látás, hallás, 
végtag elvesztése esetén)

• A belépési életkor 60-ról 65 évre, valamint a 
kilépési életkor 65-ről 70 évre nő.

Kritikus 30 – ÚJ! 

Új elemek: Végstádiumú idült tüdőbetegség, Végstádiumú 
májbetegség, SLE (Szisztémiás Lupus Erythematosus), 
Hepatitisz vírus okozta gyors lefolyású májgyulladás (fulmináns 
hepatitis), Bakteriális agyhártyagyulladás, Aorta műtét, 
Aplasztikus vérszegénység, Szisztémiás szklerózis 
(Scleroderma, PSS), Súlyos, bélszakasz-eltávolítással kezelt 
colitis ulcerosa, Súlyos, bélszakasz-eltávolítással kezelt Crohn-
betegség



A kritikus betegségre szóló 
kiegészítők esetében alkalmazott 
túlélési időt több betegség esetén 
megszüntettük. 

Túlélési idő alatt azt az időszakot 
értjük, ami egy biztosítási esemény 
(vagy az ahhoz vezető betegeség) 
bekövetkezte és a biztosító 
szolgáltatása között minimálisan el 
kell, hogy teljen.

Túlélési idő

Betegségek Túlélési idő

Rosszindulatú daganat (rákbetegség) -

Szövetileg jóindulatú agydaganat 6 hónap 

Szívizominfarktus -

Agyi érkatasztrófa (stroke) 3 hónap

Szív-koszorúérműtét -

Szervátültetés -

Végstádiumú veseelégtelenség -

Alzheimer kór 6 hónap 

Parkinson kór 6 hónap 

Látás elvesztése -

Hallás elvesztése -

Beszédképesség elvesztése 6 hónap 

Végtag elvesztése -

Kóma 30 nap

Szívbillentyű csere, illetve helyreállítás -

Motoros neuron betegség 3 hónap

Szklerózis multiplex 6 hónap 

Végtagbénulás 3 hónap

Harmad- vagy negyedfokú égés

Súlyos fejsérülés 6 hét

Végstádiumú idült tüdőbetegség 3 hónap

Végstádiumú májbetegség 3 hónap

SLE (Szisztémiás Lupus Erythematosus) -

Hepatitisz vírus okozta gyors lefolyású májgyulladás (fulmináns hepatitis) 2 hét

Bakteriális agyhártyagyulladás 6 hét

Aorta műtét -

Aplasztikus vérszegénység -

Szisztémiás szklerózis (Scleroderma, PSS) -

Súlyos, bélszakasz-eltávolítással kezelt colitis ulcerosa -

Súlyos, bélszakasz-eltávolítással kezelt Crohn-betegség -



Kritikus betegségek



41ÚJ Kiegészítőnk

Daganatdiagnosztikára és betegvezetésre 
szóló szolgáltatásfinanszírozó kiegészítő 
biztosítás
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WHO előrejelzése: 
2030-ra 

26 millió daganatos 
megbetegedést 
regisztrálnak a 

világon,
és ebből 

11,5 millió
haláleset várható. 

World Health Organization előrejelezése
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ONKOMPLEX 
Rákdiagnosztika és asszisztencia Kft

Partnerünk a szolgáltatásban:
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Pontos és gyors diagnózis

Legjobb szakorvosok

Modern diagnosztikai eljárások 

Több idő és segítő személyzet

Egyedi adottságoknak megfelelő 
kezelések
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Biztosított

• 1 fő
• Belépési kor:  18 év-60 év
• A kiegészítő biztosítás a 

biztosított 65. életévének 
betöltését követő biztosítási 
évfordulón megszűnik 

Daganatdiagnosztikára és betegvezetésre 
szóló szolgáltatásfinanszírozó kiegészítő 
biztosítás

Szolgáltatási igény bejelentése:

Tel: (+36) 1-506-0526
E-mail: aegon@onkomplex.hu: 
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Daganatdiagnosztikára és betegvezetésre  
szóló szolgáltatásfinanszírozó  kiegészítő 
biztosítás

Biztosítási esemény: 
• a biztosított daganatgyanús állapotából 

adódóan további vizsgálat 
szükségességének megállapítása

Esemény időpontja: 
• a biztosított daganatgyanús állapotát leíró 

orvosi dokumentum dátuma
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Szolgáltatások daganatgyanú 
esetén:áltatások daganatgyanú esetén:

• 3 munkanapon belül
belgyógyászati/onkológiai 
vizsgálatot/állapotfelmérő vizsgálat 

• 12 munkanapon belül a szükséges 
képalkotó (CT, MR) és laborvizsgálatot 
megszervezzük és kifizetjük

www.onkomplex.hu

Daganattípustól 
függő komplex 

kivizsgálás 
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Az állami ellátásban 

átlag 12 perc 
jut egy betegre.

Sebész, 
sugárterapeuta, 
és klinikai onkológus szakértővel  
egy-egy 60 perces konzultáció 

Szolgáltatások daganatgyanú 
esetén:áltatások daganatgyanú esetén:

Személyes 
konzultáció  a 

megfelelő  
szakértőkkel 
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Szolgáltatások rosszindulatú 
daganatgyanú beigazolódása 
esetén



50Rosszindulatú daganatgyanú 
beigazolódása esetén

• Szakvélemény és kezelési javaslat – ONKOMPLEX  
team  vélemény 

• Onkopszichológiai konzultáció - 4 alkalommal 

• Étrendi javaslat és dietetikai konzultáció – 2 alkalom 

• Személyre szabott pszichológiai támogatás  (életvezetési 
tanácsok, kezelési mellékhatások  csökkentésére- képzett 
asszisztenstől ) kéthetenként, 12 hónapon át 
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Keresőképtelenség esetére szóló, 
napi térítést nyújtó 
kiegészítő egészségbiztosítás 
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Keresőképtelenség esetére szóló, napi térítést  
nyújtó  kiegészítő  egészségbiztosítás 

Biztosított:
• 1 fő
• 18/60/65
• Saját jogon táppénzre jogosult
• Nem részesül megváltozott munkaképességi ellátásban
• Saját jogon nem nyugdíjas
• Tb ellátásra vonatkozó adófizetési kötelezettségének 

eleget tesz 

6 hónapos várakozási idő 
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Biztosítási esemény 

Keresőképtelenség esetére szóló, 
napi térítést nyújtó 
kiegészítő  biztosítás 

Biztosítási szolgáltatás 

Biztosított  30 naptári napnál hosszabb 
folyamatos keresőképtelen állományba 
kerül

Időpontja:  a keresőképtelen állomány 
első naptári napja 

A keresőképtelenség 1. napjától, minden 
naptári napra napi térítést fizet 

Mértéke: 1.000 - 5.000 Ft/nap választható

Egy eseményből max. 180 naptári napra 

Belépési kor Tartam Biztosítási 
összeg 

Havi díj 

30 év 10 év 1000 Ft 482 Ft

45 év 10 év 1000 Ft 1067 Ft
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Baleseti 
keresőképtelenség 
esetére szóló, napi térítést 
nyújtó kiegészítő biztosítás 
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Biztosítás esemény:

Baleseti eredetű, 14 naptári  napnál 
hosszabb keresőképtelenség 

Biztosítási szolgáltatás: 

15. naptári naptól  napi térítés, 
legfeljebb 150 naptári napra 
1000-10.000 Ft/nap választható

Baleseti keresőképtelenség esetére 
szóló, napi térítést nyújtó kiegészítő 
biztosítás 

Havi díj 1000 forint BÖ-re: 83,3 FtHavi díj 1000 forint BÖ-re: 83,3 Ft

Kizárások:
• Munkabaleset
• Üzemi úti baleset



Progresszív térítést nyújtó baleseti rokkantsági kiegészítő 
biztosítások –ÚJ!

 Baleseti eredetű rokkantság progresszív térítéssel (BRP-21), 
 Közlekedési baleseti eredetű rokkantság progresszív térítéssel (KBRP-21)

Biztosítási esemény a biztosítottnak a tartamon belül bekövetkező balesete/közlekedési balesete miatti, 
legfeljebb a balesettől számított 2 éven belül kialakult, 20%-ot meghaladó maradandó egészségkárosodása, 
baleseti rokkantsága.

Az új progresszív baleseti és közlekedési baleseti rokkantsági termék szolgáltatása:

Amennyiben a biztosítási esemény a biztosított 70. életévét követően következik be, akkor a biztosítási esemény
időpontjában az aktuális biztosítási összegnek a 70%-át vesszük alapul és a lineáris vagy progresszív szolgáltatás
ennek a csökkentett biztosítási összegnek a figyelembevételével kerül meghatározásra.

Progresszív szó jelentése: Fokozatosan változó. meghatározott számítási arány szerint egyre jobban 
emelkedik vagy csökken.

A Biztosító 21%-os mértékű 
maradandó rokkantságtól 
szolgáltat.



Életkor szerinti szolgáltatás

BH, KBH, BR és KBR (és két új kiegészítő a BRP, KBRP)
esetén, amennyiben a biztosított aktuális életkora eléri a
70. életévet és a biztosítási esemény ezt követően
következik be, akkor a biztosító a biztosítási összegnek a
70%-át veszi alapul a szolgáltatás meghatározásánál.

Pl: Biztosítási összeg: 10 M Ft

Az ügyfél 72 éves korában lerokkan 50 %-ban.

Baleseti és közlekedési baleseti rokkantság esetében:

10M * 70% * 50 % = 3,5 M Ft kerül kifizetésre

Az ügyfél meghal a 72 éves korában. Baleseti és közlekedési
baleseti halál esetében: 10 M * 70% = 7 M Ft
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Nőknek szóló műtéti térítést nyújtó kiegészítő biztosítás
Biztosított

• 1 személy
• kötési kor:  16-65 év  
• kilépési életkor: azon biztosítási évet 

követő első nap 0. órájakor, mely évben a 
biztosított betölti a 70. életévét 

Biztosítási esemény
• a biztosított orvosilag indokolt műtétje

• Területi hatály: EU, Svájc, Norvégia, 
Izland, Liechtenstein és az Egyesült 
Királyság területére.

Biztosítási szolgáltatás
Kis műtét 20%
Közepes műtét 40%
Nagy műtét 60%
Kiemelt műtét 100%

Szolgáltatási egység

• minimum biztosítási összeg: 50.000 Ft,
• maximum (kockázat elbírálás nélküli) 
biztosítási összeg: 1.500.000 Ft,
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Műtétkereső

https://www.aegon.hu/mutet/mutetilista.php
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Nőknek szóló kórházi napi térítést nyújtó 
kiegészítő biztosítás

Biztosítási esemény: 
Orvosi szempontból indokolt, 

3 napot meghaladó, 

aktív fekvőbeteg-ellátó intézményben  történő ápolás

Intenzív ellátás időszakára 2x-es napi térítési összeg
Terhességgel, szüléssel kapcsolatos kórházban lét csak itt biztosítási 
esemény

Területi hatály: EU, Svájc, Norvégia, Izland, Liechtenstein és az 
Egyesült Királyság területére.
Szolgáltatási egység (Ft/nap): 
minimum 1.000 Ft, maximum 30.000 Ft

Biztosított:

• 1 személy, 

• kötési kor:  16-65 év 

• kilépési kor: biztosított 
betölti 

a 70 életévét
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Megújult a Gyermek kiegészítő is
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Gyermek kiegésztő
• Akár 10 gyermekre

• Belépési kor: 1-17 év

• Kilépési kor: 25 év
• Megújult fedezetek
• A fedezetek szabadon 

választhatóak



Gyermekekre szóló kiegészítő 
biztosítások  

1, Jó és rosszindulatú daganatos megbetegedések GYCC-18

2, Baleseti kórházi napi térítés GYBKN-18

3, Baleseti műtéti térítés GYBMT-18

4, Baleseti rokkantság GYBR-18

5, Csonttörés, csontrepedés GYCS-18

Egymástól függetlenül vagy egyszerre is megköthetők
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Az Aegon gyermek kiegészítő elemei külön-
külön is megköthetők.

A 3 új és a már meglévő 5 gyermekeknek 
szóló termékünkkel a piacon egyedülállóan 
széles termékpalettát kínálunk meglévő és 
leendő fiatal ügyfeleinknek, emellett az új 
gyermek termékek szolgáltatásai 
kiemelkedőek a piacon.

Új gyermek kiegészítők



Gyermekekre szóló 16 elemű kritikus 
betegség biztosítás (GYDD–21)

• Belépési életkor: 1 - 17 év

• Kilépési kor: 18. életév

• Biztosítási összeg: 1 M - 10 M Ft, lépésköz: 100 e Ft

• Biztosítási esemény: A biztosított kritikus 
betegségben történő megbetegedése

• Szolgáltatás: Csak egy biztosítási eseményből 
adódóan az aktuális biztosítási összeg mértékéig 
szolgáltat. (Utána a pszichológiai tanácsadás 
kivételével megszűnik.)

• Területi hatály: A világ bármely országa 



Gyermek kritikus betegségek
1. Rosszindulatú daganatos megbetegedés
2. Szövetileg jóindulatú agydaganat
3. Fertőzéses eredetű agyhártyagyulladás 
(meningitis)
4. Fertőzéses eredetű agyvelőgyulladás 
(encephalitis)
5. Végtagbénulás
6. Látás elvesztése
7. Hallás elvesztése
8. Végstádiumú veseelégtelenség
9. I-es típusú, inzulint igénylő cukorbetegség

10. Gluténérzékenység (gluténszenzitiv
enteropátia, cöliákia)
11. Kóma
12. Szervátültetés
13. Szerzett szívbetegségek: szívizom-, 
szívbelhártya, szívburokgyulladás, 
cardiomyopathia
14. Epilepszia
15. Végtag elvesztése
16. Harmad- vagy negyedfokú égés

Biztosítási esemény a gyermek biztosítottnak a jelen kiegészítő biztosítás kockázatviselési 
tartama alatt bekövetkező kritikus betegségben történő megbetegedése.

A szolgáltatási összeget csak abban az esetben fizeti ki a Biztosító, ha a biztosított a 
biztosítási esemény bejelentésének időpontjában életben van. 



Pszichológiai tanácsadási szolgáltatás

A  Biztosító a „Gyermekekre szóló 16 elemű kritikus 
betegségekre szóló kiegészítő” mellé plusz 
szolgáltatásként lehetőséget nyújt:

- a biztosítási esemény bejelentésétől számított 1 
naptári éven belül

- legfeljebb 10 alkalommal pszichológiai konzultáció 
igénybe vételére

- a gyermek biztosított mindkét szülője, vagy 
törvényes képviselője részére. 

- A konzultáció alkalmanként legalább 45 perces 
tartammal lehet igénybe venni. 

- Az pszichológiai tanácsadást a Teladoc Hungary 
Kft szolgáltatja.



Gyermekekre szóló kórházi műtéti 
térítési biztosítás (GYMT-21)

• Belépési életkor: 1 - 24 év

• Kilépési kor: 25. életév

• Biztosítási összeg: 50 e Ft-1,5 M Ft., lépésköz:
50 e Ft

• Biztosítási esemény: A biztosítottnak orvosi 
szempontból szükséges műtéte

• Szolgáltatás: 
- 4. kiemelt műtét: 100%                                
- 3. nagy műtét: 60%                                                      
- 2. közepes műtét: 40%                                       
- 1. kis műtét: 20%                                        
- 0.kizárt műtét: 0%

• Területi hatály: Európai Unió, illetve Svájc, 
Norvégia, Izland, Liechtenstein és az Egyesült 
Királyság



Gyermekekre szóló kórházi napi térítést 
nyújtó biztosítás (GYKN–21)

• Belépési életkor: 1 - 24 év

• Kilépési kor: 25. életév

• Biztosítási összeg: 1 e - 30 e Ft, lépésköz: 1 e Ft

• Biztosítási esemény: 3 napot meghaladó kórházi 
ápolás - bármely okból, amely orvosi szempontból 
szükséges

• A Biztosító egy biztosítási eseményből adódóan 
legfeljebb 90 napra teljesíti a kórházi napi térítés 
szolgáltatását.

• Szolgáltatás: Napi térítési összeg minden napra 
(Intenzív ápolási osztályon történt kórházi kezelési 
napokra a Biztosító a biztosítottra vonatkozó 
aktuális napi térítési összeg kétszeresét fizeti ki.)

• Területi hatály: Európai Unió, illetve Svájc, 
Norvégia, Izland, Liechtenstein és az Egyesült 
Királyság
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Foglaljuk össze!

Összefoglalás



Mi mindent nyújt az Aegon Vitál Max?
Tartamos kockázati életbiztosítás 

Ügyfeleink hűségét jutalmazzuk 
az 5. évtől a biztosítási összeg 

évenkénti 5%-os emelésével

A biztosítási szolgáltatást 10 %-kal 
növeljük abban az esetben, ha a 
biztosított háztartásában 1 évnél 

fiatalabb gyermek él.

A biztosított 18-70 év közötti és a 
lejáratkor maximum 

80 éves személy lehet

Végstádium esetén 95 % kifizetés
Papa-mama szülői  életbiztosításra is 

26 féle kiegészítő biztosítás közül 
választhat az ügyfél

A 37. hónaptól lehetőség van a 
biztosítási összeg 

változtatására a tartam alatt

Ha a Biztosított mellé társbiztosítottat 
vonunk be, akkor a társbiztosított 

kedvezményes díjban részesül

Az alap és kiegészítő biztosításba 
is bevonható plusz egy biztosított
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• Kiknek ajánljuk?
• szeretnék megóvni családjukat az anyagi gondoktól, ha 

haláleset történne  

• anyagi és eltartási felelősséggel tartoznak szeretteikért 
(kisgyermekesek, elvált, gyermekeiket egyedül nevelő 
szülők, családfenntartók)

• kedvező áron szeretnének kockázati életbiztosítást vásárolni
• egészséges módon élnek, nem dohányoznak és szeretnék 

kihasználni az ezért járó kedvezményeket

• meglevő biztosításuk fedezetét szeretnék kiegészíteni

• cégvezetők, vállalati döntéshozók, akik szeretnék 
vállalkozásuk kulcsembereit is biztonságban tudni

• hitellel rendelkezők, vagy most tervezik hitel felvételét

Csaknem mindenki potenciális ügyfél, akinek az egészségi állapota a biztosítás kötését lehetővé teszi. 



http://alkuszi.aegon.hu/Dokumentumtár/
Szemelybiztositas/
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Köszönöm a 
figyelmet!

Gerencsér Zita

06-30/999- 8171
gerencser.zita@aegon.hu


