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Aegon Vitál Max tartamos kockázati életbiztosítás
Biztosítási termékismertető

A társaság: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. A termék: Aegon Vitál Max tartamos kockázati életbiztosítás 
Tevékenységi engedély száma: MNB: H-EN-II-120/2016  

A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a termék szabályzatában érhető el!

Bejegyzés szerinti tagállam: Magyarország
Szabályozási státusz: MNB által felügyelt biztosító részvénytársaság

Milyen típusú biztosításról van szó?

Olyan kockázati életbiztosítás, amelynek keretében a biztosító az előre meghatározott tartam során a biztosított végstádiumú 
betegsége vagy halála esetén teljesít kifizetést. Ha a biztosított életben van a tartam végén, a szerződés kifizetés nélkül szűnik meg. 
A kockázati életbiztosításnak nincs visszavásárlási értéke. 

 Mire terjed ki a biztosítás? 

A biztosítási szolgáltatásokat tartalmazó teljes és tételes lista a termék szabályzatában érhető el.  

	A biztosítás kockázati életbiztosítás, amely egy fő társbiztosítottra is kiterjeszthető. A biztosító a biztosítottnak a tartam során 
bekövetkező halála esetén a szerződéskötéskor meghatározott és a tartam során az értékkövetéssel és az esetleges ügyfélbó-
nusszal növelt, illetve egyedi módosításokkal változó aktuális biztosítási összeget fizeti ki a kedvezményezetteknek. Az értékkö-
vetés nem kötelező.

	Az alapbiztosítás szolgáltatása – a szerződés harmadik évétől kezdődően – egy egészségbiztosítási szolgáltatás, amikor a biztosí-
tott végstádiumú betegsége esetén az aktuális biztosítási összeg 95%-a kerülhet kifizetésre. Ezen szolgáltatás teljesítése esetén 
további kifizetésre a szerződés keretében nem kerül sor. 

	További szolgáltatás a Papa-Mama szülői életbiztosítás, amely azt jelenti, hogy a biztosító a haláleseti szolgáltatást 10%-kal 
megnöveli, ha a haláleset bekövetkezésekor a biztosított vagy a társbiztosított 1 évesnél fiatalabb gyermeket nevel saját háztar-
tásában.

	Az Aegon Vitál Max életbiztosítás a következő szolgáltatásokkal bővíthető a biztosítottra és társbiztosítottra vonatkozóan:

 Balesetbiztosítások: A szerződés tartamán belül bekövetkező balesetből eredő eseményekre nyújtanak fedezetet, így például 
baleseti eredetű halál, illetve egészségkárosodás/rokkantság, kórházi ápolás, műtét, csonttörés, égés.

 Közlekedési balesetbiztosítások: A szerződés tartamán belül bekövetkező közlekedési balesetből eredő eseményekre térítenek, 
így például közlekedési baleset miatti haláleset, illetve egészségkárosodás/rokkantság. 

 Egészségbiztosítások: A szerződés tartamán belül bekövetkező, betegség miatti biztosítási események bekövetkeztekor a bizto-
sító kifizeti az előre meghatározott összeget (pl. kórházi napi térítés, műtéti szolgáltatás, daganatos betegségek, illetve 7 vagy 20 
különböző kritikus betegség esetén térítő szolgáltatás). Köthető szolgáltatásfinanszírozó biztosítás is, amikor pl. orvosi házi vizit 
vagy betegszállítás költségeit a biztosító a szolgáltatónak kifizeti. 

 Gyermekbiztosítások: Ezek segítségével a biztosítási védelem gyermekekre is kiterjeszthető.

  Mire nem terjed ki a biztosítás? 

Főbb általános kizárások:

A biztosító nem nyújt fedezetet az alábbiakkal összefüggésben bekövetkező események esetén:

 radioaktív, illetve ionizáló sugárzás,

 HIV, hepatitis B vagy hepatitis C fertőzés,

 harci események, más háborús cselekmények, felkelések, lázadások, terrorcselekmények, zavargások,

 sportversenyeken vagy extrém sporttevékenység közben történő balesetek,

 nem menetrendszerű kereskedelmi személyszállító repülés közben történt balesetek.

A biztosítás további kizárásait a biztosítás szabályzata tartalmazza.



!  Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

A biztosító szolgáltatása nem kerül kifizetésre, ha bizonyítást nyer, hogy a biztosítási eseményt a kedvezményezett szándékos, illetve 
a biztosított jogellenes, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása okozta. A biztosítási esemény akkor minősül súlyosan 
gondatlanul okozottnak, ha

! a biztosított alkoholos, kábítószeres, vagy túlzott gyógyszeres befolyásoltság alatt volt,

! a biztosított jogellenes, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása vagy bűncselekménye idézte elő,

! a biztosított (a szerződés első 2 évén belüli) öngyilkosságával kapcsolatban következett be,

! a biztosított nem tett eleget közlési vagy bejelentési kötelezettségének.

A biztosító további mentesüléseit a biztosítás szabályzata tartalmazza.

 Hol érvényes a biztosításom?

A biztosító kockázatviselése területi korlátozás nélkül érvényes.

 Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?

A szerződőt, illetve a biztosított(ak)at az alábbi kötelezettségek terhelik:

— a szerződés megkötésekor közlési, illetve a tartam során díjfizetési kötelezettség,

— a szerződés tartama alatt változás-bejelentési kötelezettség (pl. lakcímváltozás).

 Mikor és hogyan kell fizetnem?

A biztosítás éves díjfizetésű, de a felek megállapodhatnak féléves, negyedéves vagy havi díjfizetési ütemezésben is. A biztosítás díját 
a választott időszakra előre kell megfizetni. A biztosítási díj fizethető bankkártyával, banki átutalással (egyedi átutalás, csoportos 
beszedés) csekken.

 Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

A biztosító kockázatviselése az ajánlattételt követő nap 0:00 órakor kezdődik és a biztosítási szerződés lejáratának napján 24:00 
órakor fejeződik be.

A biztosító a kockázatviselés kezdetétől 6 havi várakozási időt alkalmaz az orvosi vizsgálat nélkül létrejött szerződések esetében, ami 
azt jelenti, hogy ezen időszakban csak baleseti eredetű alapbiztosítási és kiegészítő biztosítási esemény esetén nyújt szolgáltatást.  
A biztosító egyes kiegészítő egészségbiztosítások esetén is alkalmazza a 6 havi várakozási időt.

 Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

A kockázati életbiztosításnak nincs visszavásárlási értéke, azaz ha a szerződés tartam közben megszüntetésre kerül, a biztosító sem-
milyen kifizetést nem teljesít.

A szerződés megszűnik:

— az alapbiztosítás biztosítási eseményének bekövetkezésével, 

— a szerződő írásbeli felmondásával,

— a kockázatviselési időszak, azaz a tartam leteltével,

— a biztosítási díj meg nem fizetése miatt,

— közlési és változás-bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt.
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