
Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni 

egy életen át

FrontEnd
Verzióváltó információk
2022. október 27.



2

Mikor van a FrontEnd verzióváltó?

2022. október 27-én (csütörtökön) 21:00-tól
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Milyen változásokra lehet számítani?

 Gyermekbiztosított maximális életkorának figyelése Vitál Max esetén

 Unit Linked Jövőtervező minimális tartamának változásai

 Jáde ügyfélbónusz pontosabb megjelenítése

 A BM elérhetetlenségi hiba kiküszöbölése

 OKÉ és Praktika esetén szemlehiány értesítő módosítása

 Forgalmi engedély csatolási lehetőség KGFB esetén
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Gyermekbiztosított 
maximális életkorának 
figyelése Vitál Max 
esetén
(DEV-469)
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Miért volt szükség a változtatásra?

 A gyermekbiztosított maximális belépési életkora Vitál Max esetében 17 év.

 Korábban előfordultak olyan esetek, hogy a FrontEnd idősebb 

gyermekbiztosítottat is beengedett.

 Ilyen esetben később a kockázat elbírálás során kellett levenni a nagykorú 

gyermeket az ajánlatról, mert a portfólió rendszer helyesen figyelte a maximális 

belépési életkort. 

 Az ilyen esetek elkerülésére jött létre ez a fejlesztés
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Milyen változás történt?

 Vitál max kötése esetén változott a gyermek biztosítottak maximális 

korának ellenőrzése

 Ennek köszönhetően csak olyan gyermekbiztosított vehető fel, 

akinek belépési életkora legfeljebb 17 év

 A 17 év feletti gyermekbiztosított esetén a FrontEnd jelzi a hibát



7

Unit Linked Jövőtervező 
csak 11 éves tartamtól 
köthető
(DEV-520)
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Milyen változás történt?

 2022.11.01-től Unit linked Jövőtervező ajánlat minimális tartama 11 év lehet.

 Hagyományos módon továbbra is köthető jövőtervező 5 éves tartamtól

 Ha a tartamot 11 év alá visszük Unit Linked jövőtervező esetén, a felület jelzi a 

hibát!
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Jáde bónusz 
megjelenítés pontosítása 
FE kalkulációban
(DEV-531)
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Milyen változás történt?

 Pontosult a Jáde termékek kalkulációjában az Ügyfélbónusz megjelenítési 

módja

 Miért volt erre szükség?
 Hogy a bónuszra jogosult ügyfelek esetén egyértelműen látható legyen, hogy a 

jóváírás pontosan milyen várható összegekkel fog megtörténni a szerződés 10. 

és 15. évfordulóján.
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Változás a felületen:

Jáde esetén ilyen lesz a kalkulációban az Ügyfélbónusz új formájú megjelenítése:
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BM elérhetetlenségi 
hiba kiküszöbölése
(DEV-571)
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Milyen változás történt?

 KGFB kötés esetén (flotta esetén is)

 Ha a BM rendszer nem elérhető, akkor ez az ajánlatfelvételi folyamatot nem akasztja meg, 

a díjkalkuláció folytatható és az ajánlat felvehető, de manuálisan kell megadni a gépjármű 

és a személyi adatokat.

 FONTOS! A fejlesztés csak a BM rendszer elérhetetlensége miatti hiba esetén 

működik, abban az esetben továbbra sem folytatódhat a folyamat, ha az általunk 

megadott adatok nem egyeznek a BM rendszer adataival.
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Változás a felületen

Ha a BM rendszer nem működik, ez az üzenet jelenik meg a felületen:
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OKÉ és Praktika esetén 
szemlehiány értesítő 
módosítása
DEV-34
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Milyen változás történt?

Kedves Kollégánk!

A tárgyban jelzett biztosítási ajánlatnál az elbíráláshoz szükséges szakértői szemle 

nem érkezett meg, ami akadályozza az ajánlat feldolgozását.

A szemle dokumentáció hiánypótlásáról és a feltöltés határidejéről az illetékes

kockázatelbíráló kollégát értesítettük.

Szemle feltöltésének határideje: 

Üdvözlettel,

Ajánlat Feldolgozó Centrum

 A szemlehiányos ajánlatokra kiküldött automata szemlehiány értesítő mail szövege érthetőbb lett.

 Az új értesítő e-mail szövege:
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Forgalmi engedély 
csatolási lehetőség 
KGFB kötéskor
DEV-167
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Milyen változás történt?

 KGFB esetében új forgalomba helyezési oknál új dokumentum csatolási lehetőség került 

bevezetésre

 Ez a lehetőség az ajánlat véglegesítése után érhető el. 

 A forgalmi engedély csatolása nem kötvényesítési feltétel, nem kötelező, azonban hasznos lehet!

 Ennek ellenére az új forgalomba helyezésnél javasolt a használata
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Miért volt szükség a változtatásra?

 Elősegíti a kötvényesítési folyamatot

 A használatával sok olyan eset elkerülhető, amikor rögzítési tévedésből adódóan az ajánlat 

érvénytelenítéséhez vezethetne.

 A funkció használata segítséget nyújt abban, ha pl. tévesen adjuk meg az alvázszámot, akkor a 

forgalmi engedély mielőbbi feltöltésének köszönhetően még lehetőség adódik annak javítására 

és az ajánlat menesztésére.



Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni egy életen át

Sikeres FrontEnd használatot, 
eredményes Aegon 
termékközvetítést kívánunk!


