
 

 

 

 

Csoportos Biztosítások 

Aegon Csoportos Biztosítások 
 

Prémium Plusz biztosítási szolgáltatások Biztosítási összeg 

Kockázati életbiztosítás 2 000 000 Ft  

Baleseti halál esetére szóló biztosítás 5 000 000 Ft 

Baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás 
esetére szóló biztosítás (1 – 100%)  5 000 000 Ft 

Balesetből eredő csonttörés, csontrepedés esetére szóló, progresszív 
térítést nyújtó biztosítás 30 000 Ft 

Kórházi ápolás esetére szóló napi térítést nyújtó biztosítás, a 4. naptól 5 000 Ft / nap 

Műtétekre szóló biztosítás 
 kis műtét 
 közepes műtét 
 nagy műtét 

 kiemelt műtét 

 
50 000 Ft 

100 000 Ft 
200 000 Ft 

400 000 Ft 

A biztosítási szolgáltatások havi díja, 1 főre 1 666 Ft 

A biztosítási szolgáltatások éves díja, 1 főre 19 992 Ft 

 
Kockázati életbiztosítás 

A biztosított (betegség, baleset) bekövetkező halála esetén a biztosító a halál időpontjában aktuális biztosítási 

összeget fizeti ki. 
Baleseti halál esetére szóló biztosítás 
A biztosított balesetből eredő halála esetén a biztosító a baleset időpontjában aktuális baleseti halálra szóló 
biztosítási összeget fizeti ki. Ha kockázati élet- és baleseti halálra szóló biztosítással is rendelkezik partnerünk, 
akkor baleseti halál esetén a kockázati életbiztosításnak a halál esetén aktuális összege is kifizetésre kerülhet.  
Baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás esetére szóló biztosítás (1-
100%) 
A biztosított maradandó rokkantságot okozó balesete esetén a biztosító a baleset időpontjában aktuális biztosítási 
összegnek a rokkantság fokával megegyező százalékát fizeti ki. 

Balesetből eredő csonttörés, csontrepedés esetére szóló, progresszív térítést nyújtó biztosítás 
A biztosított csonttörést, csontrepedést előidéző balesete esetén a biztosító a baleset időpontjában aktuális, az 
adott biztosítottra vonatkozó, a csonttörésre meghatározott biztosítási összeget fizeti ki. 
Kórházi ápolás esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás, a 4. naptól 
A biztosított folyamatos kórházi ápolása esetén a biztosító a kórházi ápolás kezdetekor aktuális biztosítási 
összeget a kórházban töltött napok száma szerint fizeti ki. A biztosító egy naptári évben egy biztosítottra 
vonatkozóan legfeljebb összesen 90 nap kórházi ápolásra nyújt térítést. A szerződésben erre a szolgáltatásra 
vonatkozóan 3 hónapos várakozási idő áll fenn. 
Műtétekre szóló biztosítás 
Amennyiben a biztosított sérülés, vagy betegség következtében kórházi ellátásban részesül és orvos által 
elvégzendő műtéti eljárás alá utalják, úgy a biztosító műtéti térítést fizet. A műtéteket súlyosságuktól függően 
négy kategóriába – kis, közepes, nagy, kiemelt műtétek – soroljuk be. A műtéti térítés összege a biztosítotton 
végrehajtott műtéti eljárás kategóriájához tartozó biztosítási összeg. A szerződés erre a szolgáltatásra 
vonatkozóan 3 hónapos várakozási időt köt ki. 
 

A biztosítási szolgáltatásoknál a szolgáltatások, kizárások és mentesülések körét az AEGON 
Csoportos Biztosítások Általános és Speciális Feltételei tartalmazzák. Valamennyi szolgáltatás 
kifizetése a szabályzatok keretei között történhet meg.  
 
 
Információ-Tanácsadás: 
Aegon-Vitalitás ügynökség. 1146.Bp. Ajtósi Dürer sor 8-10.III.em. 
Tel.: 361 297 55 62  e-mail: cafeteria@biztositaspenzugy.hu 
Kapcsolattartó: Rab Dorottya 
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