
 

 Tisztelt Ügyfelünk!  

Köszönjük, hogy társaságunkat tisztelte meg bizalmával szerződése megkötésekor.  

Az Ön biztosítási szerződésére vonatkozó szabályok pontosítása érdekében a biztosítási feltételek 

néhány pontjában – 2017. május 25-i hatállyal - változásokat alkalmaztunk a törvényi előírásoknak 

való jobb megfelelés érdekében. Az érintett biztosítási feltételek változásai az alábbiakban 

olvashatók:  

Amennyiben Ön Aegon Prémium Nyugdíjprogrammal (NYIA-01), vagy Aegon Prestige 

Nyugdíjprogrammal (NYIA-02) rendelkezik, úgy a biztosítási feltételek szolgáltatásra vonatkozó 

fejezete az alábbiakkal egészül ki:  

A biztosítási szerződések feltételeinek 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 pontjaiban meghatározott biztosítási 

események bekövetkezésekor kifizetésre kerülő biztosítási szolgáltatásokért (8.1 és 8.2 pont) a 

tartam során a biztosító külön kockázati díjat nem érvényesít (nem von el).  

Amennyiben Ön VIVA (WIA-00) életbiztosítással rendelkezik, úgy a biztosítási feltételek 4.2, 9.4, 

15.1 és 17. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:  

A biztosítási szerződés feltételeiben az adatszolgáltatáskor, szerződésmódosításkor, biztosítási 

szolgáltatás igénybevétele esetén a biztosító részéről elvárt azonosító, igazoló, információt közlő 

dokumentumok teljesítésének a szerződő a biztosító megfelelő szervezeti egységéhez történő 

beérkezés helyett, már a dokumentumok biztosítóhoz történő beérkezésekor eleget tesz.  

Amennyiben Ön Prémium (WIA-01) életbiztosítással, vagy Prestige (WIA-02) életbiztosítással, vagy 

VIVA (WIA-00) életbiztosítással rendelkezik, úgy a biztosítási feltételek az alábbiak szerint 

módosulnak:  

A biztosítási szerződés függelékében meghatározott, 1.000.000 Ft értékű balesetbiztosítási 

szolgáltatás kockázati díja a szerződéskötéskor 200 Ft/hó, amely a biztosítási szerződés tartama során 

az indexálással változhat. Az indexálás során a biztosító a baleseti szolgáltatás összegét és a kockázati 

díjat egyenlő mértékben, az index nagyságával növeli.  

Például, amennyiben az éves index mértéke 5%, akkor a biztosítási összeg 5%-kal növekszik 1.050.000 

Ft-ra és ugyanilyen mértékben a kockázati díj is növekszik 210 Ft-ra.  

A biztosítási szerződések feltételeinek 8.1 pontjában meghatározott biztosítási esemény 

bekövetkezésekor kifizetésre kerülő biztosítási szolgáltatásért (9.1 pont) a tartam során a biztosító 

külön kockázati díjat nem érvényesít (nem von el).  

Amennyiben Ön Prémium (WIA-01) életbiztosítással, vagy Prestige (WIA-02) életbiztosítással, vagy 

VIVA (WIA-00) életbiztosítással, vagy Aegon Relax Nyugdíjbiztosítással (NYIA-03), vagy Aegon 

Tempo Nyugdíjbiztosítással (NYIA-04) rendelkezik, úgy a biztosítási feltételek 4.2, 4.2.5, 5.6.1, 6.6, 

21.1, 21.2 és 23.3.1 pontjai az alábbiak szerint módosulnak:  

 



A kiadott szabályzatoktól eltérően, a biztosító a biztosítási szolgáltatások kifizetésének vagy a 

biztosítási szerződés módosításának nem szabja feltételül a biztosítási kötvény bemutatását vagy 

visszaszolgáltatását.  

A biztosítási szerződés feltételeiben meghatározott Értékkövetés fejezet a következőkkel egészül 

ki, illetve módosul:  

 

A biztosító jogosult a biztosítási díjjal nem arányos (forint összegben meghatározott) költségeket az 

ajánlott indexre vonatkozó éves értesítéssel egyidejűleg, a következő biztosítási időszak első 

napjának hatályával, egyoldalúan, legfeljebb az adott évi index mértékében módosítani, ha a 

működésében az alábbi körülmények miatt tényleges költségnövekedés merül fel:  

 

a) díjbefizetéssel, szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos költségek változása (postai 

levélküldemények díjtételeinek változása, postai csekkbefizetés költségeinek változása, banki 

csoportos díjbeszedés költségtételeinek változása, a díjbefizetést érintő banki tranzakciók 

díjtételeinek változása, stb.);  

b) technológiai változások az elektronikus kapcsolattartásban, ügyfélkiszolgálás költségeinek 

változása;  

c) biztosítási szerződésekhez kapcsolódó ügyféladatok nyilvántartásának, lekérdezésének 

költségváltozása (lakcímnyilvántartás, halottregiszter, stb.).  

 

A biztosító a költségek módosításáról szóló ügyfélértesítésben tájékoztatni köteles a szerződőt, 

hogy a fenti Oklista mely tétele(i) miatt szükséges a szerződés valamely díjjal nem arányos 

költségét módosítani.  

A biztosítási feltételek panaszkezelésre vonatkozó fejezete az alábbiak szerint módosul:  

 

PANASZKEZELÉS  

Az ügyfél jogosult a biztosító magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát 

szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai 

úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölni.  

A biztosító „Panaszkezelési szabályzata” elérhető és megtekinthető az ügyfélszolgálati irodákban, 

illetve a honlapon:  

https://www.aegon.hu/elerhetosegek/panaszkezelesi-szabalyzat.html  

Szóbeli panasz:  



a) személyesen: valamennyi, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben (Ügyfélszolgálati Irodák, 

Értékesítési pontok), azok nyitvatartási idejében. Az irodák címe, és nyitvatartási ideje a 

www.aegon.hu honlapon megtalálható.  

b) telefonon: (+36) 1-477-4800 (munkanapokon 8–18 óráig, csütörtökön 8–20 óráig)  

 

Írásbeli panasz:  

a) személyesen vagy más által az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben átadott irat útján  

b) postai úton: Központi panasziroda, 1813 Budapest, Pf.: 245.  

c) telefaxon: (+36) 1-476-5791  

d) elektronikus levélben: ugyfelszolgalat@aegon.hu  

e) online: www.aegon.hu honlapon elhelyezett panaszbejelentőn  

f) adatkezelési ügyben (elektronikus levélben): adatvedelem@aegon.hu  

 

A panasz teljes vagy részleges elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi 

válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak minősülő ügyfél1 az alábbi 

jogorvoslati fórumokhoz fordulhat.  

----------------------  

1 Fogyasztón az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül esô célok érdekében eljáró 

természetes személyt kell érteni.  

JOGORVOSLATI FÓRUMOK  

A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá 

szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén békéltető testületi eljárást 

kezdeményezhet, vagy a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat.  

Pénzügyi Békéltető Testület:  

Székhelye: Magyar Nemzeti Bank, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.  

Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank, 1525 Budapest, Pf.: 172.  

Telefon: (+36)-80-203-776  

E-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu  

Bővebben a https://www.mnb.hu/bekeltetes honlapon kaphat tájékoztatást. Az Aegon a Testület 

előtt általános alávetési nyilatkozatot nem tett.  

Bíróság:  



Az ügyre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság (www.birosag.hu )  

A szolgáltató magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó, 2013. évi CXXXIX. MNB 

tv. fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése (vagy annak vélelmezése) esetén, fogyasztóvédelmi 

ellenőrzési eljárást kezdeményezhet.  

Fogyasztóvédelmi eljárás:  

Székhelye: Magyar Nemzeti Bank, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.  

Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank, 1534 Budapest BKKP Pf.: 777.  

Telefon: (+36)-80-203-776  

E-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu  

Bővebben a www.mnb.hu/fogyasztovedelem honlapon kaphat tájékoztatást.  

A fogyasztónak minősülő ügyfél a Pénzügyi Békéltető Testület, illetve a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi 

Központ előtt megindítható eljárás alapjául szolgáló „Kérelem” nyomtatvány megküldését 

igényelheti.  

Az igénylés módja: telefonon: 061-477-4800, postai úton: 9401 Sopron, Pf.: 22. és e-mailen: 

ugyfelszolgalat@aegon.hu.  

A nyomtatvány kiküldését a biztosító igazolható módon, költségtérítés nélkül, az ügyfél kérésének 

megfelelően e-mailen vagy postai úton teljesíti.  

A biztosító a nyomtatványokat elérhetővé teszi a honlapján, a www.aegon.hu weboldalon és az 

ügyfélszolgálat részére nyitva álló helyiségeiben is.  

Fogyasztónak nem minősülő ügyfél esetén:  

A fogyasztónak nem minősülő ügyfél, panaszának a biztosítóhoz történő benyújtását követően 

jogorvoslatért az ügyre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat 

(www.birosag.hu).  

A vonatkozó jogszabályokkal teljes mértékben összehangolt változtatások, reméljük, sokkal 

pontosabbá és érthetőbbé teszik a biztosítási szerződések feltételeit.  

Türelmét és megértését ezúton is köszönjük!  

Aegon Magyarország Biztosító zRt.  


