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Kedves Partnerünk! 
 
 
Számos kolléga fáradságos munkájának eredményeképpen 2022. november 1-től a CIG-EMABIT-től átvet t  
és a kezdetektől az Aegon által kezelt vállalati biztosítási szerződések egyetlen portfólió kezelő rendszerbe 
kerülhetnek. Az átállás során – technikai okokból – lassulást tapasztalhattok a következő hetekben mind az 
ajánlatkiadás, mind az állománykezelés területén, amiért megértéseteket és türelmeteket kérjük. Köszönjük! 
 
Az átállás pozitív hozadéka számotokra, hogy  az eddig a Partnerkiszolgáló Rendszeren (PKR) lévő 
szerződések elérhetősége megváltozik, ezen szerződések esetében jónéhány funkcióval kibővülve a 
Corporate Portál áll rendelkezésetekre a jövőben. További előny, hogy a díjajánlatok kiadása és az 
állománykezelés egyazon rendszerben valósul meg, így a kötvényesítés átfutási ideje is lerövidül a 
későbbiekben.   
 

 
 
A változással kapcsolatos tudnivalókat az alábbiakban igyekeztünk összefoglalni.  
 
Hogyan tudok belépni a felületre? 
A https://vagyonportal.aegon.hu/bejelentkezes linkre kattintva vagy beírva a keresőbe vagy az alkusz i ny ílt  
weblapon (http://alkuszi.aegon.hu) a fenti piros gombra kattintva juttok el a felületre. Itt a PKR-es 
felhasználónév-jelszó párost használva tudtok bejelentkezni.  Amennyiben jelszó hibát kaptok, kérlek 
ellenőrizzétek a PKR hozzáféréseteket (új PKR jelszót szintén itt tudtok kérni). 

Tájékoztató  

https://vagyonportal.aegon.hu/bejelentkezes
http://alkuszi.aegon.hu/


 
Megváltoznak-e az Aegon-os kötésű szerződések azonosítói? 
Igen, kapnak új nyolcjegyű azonosítót, de a régi kötvény ill. szerződésszámra is lehet keresni.  Az átállást  
követően, várhatóan 2022. november 4-től, a szerződésekre kiadott dokumentumok tartalmazni fogják az új 
és régi azonosítókat is. 
 
Milyen szerződéseket érint a változás? 
A vállalati vagyon- és felelősségbiztosítások, az építés-szerelés és szerelésbiztosítások valamint a szakmai 
felelősségbiztosítások teljes körét. 
 
Az állomány, jutalék stb. listákat hol lehet elérni, illetve megjelennek a régi azonosítók is a listákban? 
A különböző listák a Riportok menüpontból érhetők el, a jutaléklisták továbbra is PKR-en találhatók.  A régi 
és új szerződésszámok megfeleltetésére külön listát töltünk fel  a PKR-re, majd a régi azonosítók is 
fokozatosan beépítésre kerülnek a listákba. 
 
Milyen szerződéssel kapcsolatos dokumentumok érhetők el a Portálon? 
A kötvények, díjbekérők, szerződéssel kapcsolatos korábbi levelek (index, díjfelszólító, felmondó s tb.) 
letölthetők pdf formátumban. A díjigazolások, fedezetigazolások, zálogbejegyzés igazolások is letölthetők, 
amennyiben azok már a portfólió rendszerben legenerálásra kerültek; ezzel kapcsolatos igényeiteket az 
adminvagyon@aegon.hu mailcímen jelezzétek (ezek Corporate Portálról történő előállítása is lehetséges 
lesz a későbbiekben). 
 
Milyen elérhetőségeken kaphattok segítséget a Corporate Portál használatával kapcsolatban? 
Az adminvagyon@aegon.hu mailcímen. 
 

Köszönjük együttműködéseteket! 

 

Üdvözlettel, 

 
Kardos László sk. Kirchknopf Gábor sk. 

alkuszi és banki igazgató termék key account manager 
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