
 
 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Tájékoztatjuk, hogy az alábbi, 2021. október 1-jét megelőzően létrejött biztosításokra vonatkozóan ingyenes, közlekedési 
baleseti halálra kiterjedő kiegészítő biztosítási fedezetet kínálunk fel a (fő)biztosított személy részére. Az ingyenes 
kiegészítő biztosítás a 2022. január 01. és 2022. december 31. közötti időszakra érvényes. Jelen hirdetmény kapcsán 
érintett ügyfeleinket postai vagy e-küldemény útján is tájékoztattuk. 
 
Az érintett élet- és nyugdíjbiztosítási módozatok listáját és a felkínált – közlekedési baleseti halálra kiterjedő – kiegészítő 
biztosítás összegét az alábbi felsorolás tartalmazza. 
 
 Aegon Exclusive nyugdíjbiztosítás     (NY-02) 

 Aegon Premium Silver nyugdíjbiztosítás    (NY-03) 
 Aegon Premium Gold nyugdíjbiztosítás    (NY-04) 

 Aegon Exclusive Plusz nyugdíjbiztosítás   (NY-05) 
 Aegon Premium Selection nyugdíjbiztosítás   (NY-06) 

 Aegon Exclusive életbiztosítás     (TR-04) 
 Aegon Premium Silver életbiztosítás    (TR-05) 

 Aegon Premium Gold életbiztosítás    (TR-06) 
 Aegon Premium Platinum életbiztosítás    (TR-07) 

 Aegon Exclusive Plusz életbiztosítás    (TR-08) 
 Aegon Premium Selection életbiztosítás   (TR-09) 
biztosítások esetében a felkínált közlekedési baleseti halálra szóló kiegészítő biztosítási fedezet szolgáltatási összege 
2 000 000 Ft (kettőmillió forint). 
 
 

 Aegon Relax Plusz nyugdíjbiztosítás   (NY-01) 
 Aegon Relax Bázis nyugdíjbiztosítás   (NY-07) 

 Aegon Jövőtervező életbiztosítás     (TR-03) 
 Multifund       (MF-01R) 

 AEGON Select, MATRIX Value, Amsterdam Bridge  (MF-02R) 
 Életút 

 Aranyfedezet 
 Évgyűrű 
biztosítások esetében a felkínált közlekedési baleseti halálra szóló kiegészítő biztosítási fedezet szolgáltatási összege 
1 000 000 Ft (egymillió forint). 
 
 
 Multifund euró      (MF-11R) 

 AEGON Euró Select      (MF-12R) 
biztosítások esetében a felkínált közlekedési baleseti halálra szóló kiegészítő biztosítási fedezet szolgáltatási összege 
3 000 EUR (háromezer euró). 
 
 
 Multifund dollár      (MF-21R) 
biztosítások esetében a felkínált közlekedési baleseti halálra szóló kiegészítő biztosítási fedezet szolgáltatási összege 
3 000 USD (háromezer amerikai dollár). 
 
 
Ha a felkínált kiegészítő biztosítást elfogadja, akkor Önnek nincs teendője. Visszajelzésének hiányát az ingyenes kiegészítő 
biztosítás elfogadásának tekintjük. 
 
 
 



 
 

 
Amennyiben nem kívánja igénybe venni a felkínált ingyenes kiegészítő biztosítást, kérjük, hogy ezt legkésőbb 2021. 
december 22-ig jelezze nekünk az alábbi csatornák egyikén: 

 online, a www.aegon.hu/irjonnekunk oldalon (a megjelenő listából kérjük, válassza a Meglévő szerződéssel 
kapcsolatos ügyintézés/Szerződésmódosítási igény/Egyéb menüpontot), 

 levélben az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., 9401 Sopron, Pf. 22 címen, 

 telefonon a (+36) 1-477-4800 számon, 
 személyesen ügyfélszolgálati irodánkban, értékesítési pontjainkon. 

 
Jelen hirdetmény nem terjed ki a felkínált ingyenes kiegészítő biztosítás teljeskörű biztosítási feltételeire , a szolgáltatás 
részleteiről a Közlekedési baleseti halálra szóló kiegészítő biztosítás különös feltételeiben tájékozódhat, amely az alábbi 
hivatkozásokra kattintva érhető el. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az ingyenes kiegészítő biztosítással kapcsolatban az alábbi 
hivatkozásokon elérhető Közlekedési baleseti halálra szóló kiegészítő biztosítás különös feltételei az irányadók, 
függetlenül a fenti felsorolásokban szereplő szerződéséhez kapcsolódó szabályzat rendelkezéseitől.  
 
Ingyenes közlekedési baleseti halálra szóló kiegészítő biztosítás különös feltételei – 1 millió Ft biztosítási összeg PDF 
Ingyenes közlekedési baleseti halálra szóló kiegészítő biztosítás különös feltételei – 2 millió Ft biztosítási összeg PDF 
Ingyenes közlekedési baleseti halálra szóló kiegészítő biztosítás különös feltételei – 3 000 EUR biztosítási összeg PDF 
Ingyenes közlekedési baleseti halálra szóló kiegészítő biztosítás különös feltételei – 3 000 USD biztosítási összeg PDF 
 
Ha szerződése időközben megszűnt, abban az esetben a felkínált ingyenes kiegészítő biztosítási ajánlat Önre nem 
vonatkozik, továbbá jelen ajánlatunk nem jelenti szerződésének ismételt érvénybe helyezését. 
 
Budapest, 2021. november 5. 
 
Hirdetmény szövege PDF 

http://www.aegon.hu/irjonnekunk
https://www.aegon.hu/dokumentumok/482/hirdetmeny/34307/ingyenes-kozlekedesi-baleseti-halalra-szolo-kiegeszito-biztositas-kulonos-feltetelei-1-millio-ft-biztositasi-osszeg.pdf
https://www.aegon.hu/dokumentumok/482/hirdetmeny/34306/ingyenes-kozlekedesi-baleseti-halalra-szolo-kiegeszito-biztositas-kulonos-feltetelei-2-millio-ft-biztositasi-osszeg.pdf
https://www.aegon.hu/dokumentumok/482/hirdetmeny/34309/ingyenes-kozlekedesi-baleseti-halalra-szolo-kiegeszito-biztositas-kulonos-feltetelei-3-000-eur-biztositasi-osszeg.pdf
https://www.aegon.hu/dokumentumok/482/hirdetmeny/34308/ingyenes-kozlekedesi-baleseti-halalra-szolo-kiegeszito-biztositas-kulonos-feltetelei-3-000-usd-biztositasi.pdf
https://www.aegon.hu/dokumentumok/482/hirdetmeny/34310/hirdetmeny-ingyenes-kbh-2021-11-05.pdf

