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 „AEGON lakásbiztosítás Honeywell ajándékkal” akció részletei: 

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 2016. október 3-tól 2016. november 30-ig 

lakásbiztosítási akciót hirdet „AEGON lakásbiztosítás Honeywell ajándékkal” címmel, a 

www.aegon.hu valamint a www.aegondirekt.hu weboldalakon Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás 

Plusz lakásbiztosítási szerződést kötők számára. Az ajándék egy Honeywell XC70-HU szén-monoxid 

vészjelző készülék, amelynek ajánlott fogyasztói ára bruttó 12.990 Ft. 

 

Az akcióban részt vehet bármilyen magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, legalább 18 éves 

magyar állampolgár, aki a fent megnevezett két weboldalon online, és a biztosítási feltételekben 

foglaltak szerint, érvényesen, legalább 24.000 Ft éves díjú Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz 

lakásbiztosítást köt az akció időtartama alatt kelt ajánlattal, a szerződő saját tulajdonában lévő, vagy 

a szerződő által bérelt lakásra, vagy nyaralóra. 

  

Az ajándék átadásának további feltétele, hogy az akció keretében megkötött lakásbiztosítás első hat 

havi díja legkésőbb a díjfizetési határidőn belül beérkezzen a Biztosítóhoz, és a szerződés státusza élő 

legyen az ajándék kiküldésekor. Az akció időtartama alatt, halasztott kockázatviselési kezdettel 

megkötött szerződéssel is részt lehet venni az akcióban. A halasztott kockázatviselési kezdettel 

megkötött szerződés esetében is az első hat havi díjnak be kell érkeznie a biztosítóhoz, legkésőbb 

2017. január 1-ig. 

  

Az ajándékot az akciós feltételek teljesülése után juttatjuk el a szerződőnek, de legkorábban a 

biztosítási szerződés megkötésére szóló ajánlat keltétől számított 16. naptól kezdve, feltéve, hogy a 

szerződés érvényesen létrejön. Az ajándékot a Biztosító a szerződéskötés során a szerződő által 

megadott szállítási címre juttatja el a Trans-o Flex Kft. közreműködésével. 

 

Az ajándékkal összefüggő esetleges minőségi, garanciális problémák esetén a szén-monoxid vészjelző 

készülék Magyarországi forgalmazójához kell fordulni:  

 

Honeywell Kft.  

1139 Budapest Petneházy u. 2-4.  – Telefon: (06 1) 451-4300 

Web: : www.honeywellcoriaszto.hu – E-mail: evc.hungary@honeywell.com 

Az akció kizárólag új Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz szerződés megkötésére vonatkozik, 

azonos kockázatviselési helyen már meglévő, vagy 6 hónapnál nem régebben megszűnt Aegon 

lakásbiztosítási szerződés átdolgozásával vagy módosításával nem lehet részt venni az akcióban, 

akkor sem, ha a szerződő a korábbi szerződővel nem azonos személy. 

Az ajándék készpénzre nem átváltható. A felhasználó által esetlegesen rosszul megadott szállítási 

adatok miatt felmerülő szállítási problémákért a Biztosítót felelősség nem terheli. A Biztosító minden 

tőle telhetőt elkövet, hogy a jogosultak hozzájussanak az ajándékhoz. Az esetleges termékhibákért, a 

termék helytelen használatából fakadó esetleges egészségügyi problémákért a Biztosítót felelősség 

nem terheli. 

Jelen akció a Biztosító által meghirdetett további akciókkal nem vonható össze. 

http://www.honeywellcoriaszto.hu/
mailto:evc.hungary@honeywell.com

