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Miért és milyen változásokra volt szükség?

A 2020. évi MNB audit során megfogalmazott elvárások és 
tapasztalataink alapján az alábbi változásokat lépnek hatályba 
2021.04.01. dátummal:

 A dokumentumok átvételi módjának pontosítása.

 Az első kéthavi díj befizetésére vonatkozó nyilatkoztatás
megjelenítése.

 Elutasító nyilatkozati válasz lehetőség kialakítása.

 E-kapcsolat bejelölésének megjelenítése a nyilatkozaton is.
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Dokumentumok átvételére vonatkozó blokk 

 Dokumentumok átvétele kiemelésre került egy külön blokkba 

 Dokumentum átvétel módjára vonatkozóan pontosabb megfogalmazás került alkalmazásra.

 Életbiztosításnál az igényfelmérésre vonatkozó rész kikerült.

 A Frontendes ajánlatfelvételi folyamatban a kijelöltek alapján fog megjelenni az e-nyilatkozaton.

 A biankó e-nyilatkozat a képen látható módon fogja tartalmazni az idevonatkozó részeket.
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E-kapcsolati nyilatkozat megjelenítése

 Frontendes ajánlatfelvételkor, amennyiben az ajánlatfelvétel során e-kapcsolatot jelöltek 
meg, a nyilatkozat szövege kiegészül az erre vonatkozó résszel. 

 A biankó nyilatkozat a képen látható módon fogja tartalmazni az idevonatkozó 
nyilatkoztatást.
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Egészségügyi adatkezelésről szóló nyilatkozati rész 
lekerülése a nyilatkozatról 

 Az e-nyilatkozatról lekerül a (Élet, baleset- és egészségbiztosítási kockázatot tartalmazó termékek esetén)

NYILATKOZAT EGÉSZSÉGÜGYI ADATOK KEZELÉSÉRŐL rész.

 Helyette az első nyilatkozati blokk az alábbiakban egészül ki:
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Kéthavi díjfizetési nyilatkozat beépítése 
a Nyilatkozat a díjfizetésről blokkba
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Egyéb módosítások

 A nyomtatvány azonosítója
minden nyilatkozati verzióban
felkerül a fejlécbe.

(Könnyebb fotózni, jobban látható és
nem marad le.) EDOK/WEBEDOKEDOK/WEBEDOK

 A nyilatkozat aláírása mellett
minden nyilatkozati részhez
önálló válaszlehetőségek lettek
kialakítva

(Válaszlehetőségek - szürke kiemelés.)
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A biankó nyilatkozat kitöltése

 A biankó nyilatkozat kitöltésekor,
mindenhová bekerült egy „X”-elhető
részként a „nem vonatkozik rám”
válasz.

 Így az eddig megszokott áthúzásra
már nincs szükség, azaz ha egy
kérdés nem releváns az ügyfélnek
akkor a „nem vonatkozik rám”
jelölés alkalmazandó!
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Nyilatkozatok használata

 2021. április 1-től már csak az új e-nyilatkozat használható!
(ANY-ATNY-210401)

 Hiánypótlás esetén a hibajavítás dátumakor érvényben
lévő e-nyilatkozat verzió fogadható el, tehát
értelemszerűen mindig a legfrissebb, jelenleg az ANY-ATNY-
210401-es nyomtatvány használható. Csak újonnan kitöltött,
biankó nyilatkozat fogadható el pótláskor.

 Bianko nyilatkozat rendelhető és letölthető az alkuszi honlapról:

https://alkuszi.aegon.hu/


