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Tisztelt Ügyfelünk! 

Köszönjük, hogy társaságunkat tisztelte meg bizalmával szerződése megkötésekor. 

Tájékoztatjuk, hogy az alábbi biztosításokra vonatkozóan, a biztosítási szerződési feltételek esetében – 2020. április 1-jei hatállyal – változásokat 
alkalmazunk. A módosítás lényege, hogy a biztosító a lent meghatározott alap biztosítások mellé köthető bizonyos kiegészítő biztosításokra vonat-
kozó felmondási jogáról egyoldalú, kifejezett jognyilatkozattal, azonnali hatállyal lemond. Ez azt jelenti, hogy a biztosítónak innentől kezdve nincs 
joga a biztosítási évforduló előtt 30 nappal kezdeményezni az érintett kiegészítő biztosítások megszüntetését. Az Ön, kiegészítő biztosítással 
kapcsolatos jogai változatlanok, a kiegészítő biztosítások egyéb feltételei változatlanok.

Az érintett élet- és nyugdíjbiztosítási módozatok listáját, és az azokhoz köthető – érintett – kiegészítők felsorolást az alábbiakban olvashatja: 

Amennyiben Ön 

• Aranyfedezet 2000 (AFED2000),

• Aranyfonal 2000 (AFON2000),

• Aegon Ösztöndíj Program (TX–01),

• Benefit (WL–01),

• Bóbita (TX–01),

• Dinasztia (EN–01),

• Egyensúly (EN–01),

• Életpálya Program (WR–01),

• Gyógyforrás (TR–01), 

• Invest Plusz (FT–01),

• Kortárs,

• Mérföldkő (TR–01),

• Rezidencia Plusz (RA–01),

• Staféta (TX–01),

• Szemünk Fénye 2000 (SZF2000),

• Távlat (TR–01),

• vagy Titánium (RA–02) 

életbiztosítással rendelkezik, úgy a biztosítási szerződési feltételek az alább felsorolt

• baleseti rokkantság,

• baleseti halál,

• baleseti eredetű kórházi napi térítés,

• baleseti eredetű műtéti térítés

• daganatos megbetegedés esetére szóló,

• kritikus betegségekre szóló, 7 elemű,

• kritikus betegségekre szóló, 20 elemű

kiegészítő biztosítások vonatkozásában annyiban módosulnak, hogy ezen kiegészítő biztosításokra vonatkozó felmondási jogáról a biztosító egy-
oldalú, kifejezett jognyilatkozattal, azonnali hatállyal lemond. A kiegészítő biztosítások egyéb feltételei változatlanok.
 
Amennyiben Ön 

• Aegon Exclusive életbiztosítás (TR–04),

• Aegon Exclusive nyugdíjbiztosítás (NY–02),

• Aegon Forte (AF–01),

• Aegon Jövőszámla (TRM–01),

• Aegon Jövőszámla Extra (RA–04),

• Aegon Jövőszámla Universal (TRM–02),

• Aegon Jövőtervező (TR–03),

• Aegon Lakás Start (RUL–02),

• Aegon Libra Universo (ROP–02),

• Aegon Mixx (FTR–01),

• Aegon Nyugdíjbiztosítás (TR–02), 
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• Aegon Ösztöndíj Program (TX–01), 

• Aegon Perfect (WAF–01),

• Aegon Premium (WIA–01),

• Aegon Premium Gold életbiztosítás (TR–06),

• Aegon Premium Gold nyugdíjbiztosítás (NY–04),

• Aegon Prémium Nyugdíjprogram (NYIA–01), 

• Aegon Premium Platinum életbiztosítás (TR–07),

• Aegon Premium Silver életbiztosítás (TR–05),

• Aegon Premium Silver nyugdíjbiztosítás (NY–03),

• Aegon Prestige (WIA–02),

• Aegon Prestige Nyugdíjprogram (NYIA–02),

• Aegon Relax nyugdíjbiztosítás (NYIA–03),

• Aegon Relax Plusz nyugdíjbiztosítás (NY–01),

• Aegon Tempo nyugdíjbiztosítás (NYIA–04),

• Aegon Vitál Max kockázati életbiztosítás (PR–02),

• Aegon Viva (WIA–00),

• Benefit (WL–01),

• Blife életprogram (AF–03),

• Dinasztia (EN–01),

• Egyensúly (EN–01),

• Életpálya Program (WR–01),

• Gyógyforrás (TR–01),

• Invest Plusz (FT–01), 

• Libra (ROP–01),

• Matrix Economic (RA–03),

• Mérföldkő (TR–01),

• MoneyMixx (AF–02),

• Platinum (RA–03),

• Raiffeisen Spektrum (RUL–01),

• Távlat (TR–01),

• Titánium (RA–02),

• vagy Vitál kockázati életbiztosítással (PR–01)

rendelkezik, úgy a biztosítási feltételek az alább felsorolt

• baleseti rokkantság,

• baleseti halál,

• baleseti eredetű kórházi napi térítés,

• baleseti eredetű műtéti térítés,

• csonttörés,

• égési sérülés, 

• közlekedési baleseti rokkantság,

• közlekedési baleseti halál 

kiegészítő biztosítások vonatkozásában, valamint a 2014. március 15-e előtt létrejött biztosítási szerződések esetén a

• daganatos megbetegedés esetére szóló, 

• kritikus betegségekre szóló, 7 elemű,

• kritikus betegségekre szóló, 20 elemű 

kiegészítő biztosítások vonatkozásában is annyiban módosulnak, hogy ezen kiegészítő biztosításokra vonatkozó felmondási jogáról a biztosító 
egyoldalú, kifejezett jognyilatkozattal, azonnali hatállyal lemond. A kiegészítő biztosítások egyéb feltételei változatlanok.

A fentiekkel kapcsolatban érdeklődhet:

Ügyfélszolgálatunknál vagy elektronikus levél formájában, a www.aegon.hu/irjonnekunk oldalon.

Megértését köszönjük! 

Aegon Magyarország Biztosító Zrt. 

http://www.aegon.hu/irjonnekunk

