
Balesetbiztosítási 
kiegészítők

Belépési 
kor

Kilépési 
kor Biztosítási esemény, szolgáltatás Egyéb

BH-21 Baleseti halál 16-70 75
A biztosítás tartamán belül bekövetkező baleset miatti, a bal-
esettől számított 1 éven belüli, még a biztosítás tartama alatt 
bekövetkező halál.

Életkortól függő szolgáltatás 70 életév felett.*

BR-21 Baleseti rokkantság 16-70 75
A biztosítás tartamán belül bekövetkező baleset miatti, legkésőbb 
a balesettől számított 2 éven belül kialakult maradandó egészség-
károsodás, baleseti rokkantság.

Életkortól függő szolgáltatás 70 életév felett.*
Kifizetés a rokkantság arányában: 1-100%*

BRP-21 Baleseti rokkantság progresszív 
térítéssel 16-70 75

A biztosítás tartamán belül bekövetkező baleset miatti, legkésőbb 
a balesettől számított 2 éven belül kialakult, 20%-ot meghaladó 
maradandó egészségkárosodás, baleseti rokkantság.

Változó mértékű szolgáltatás a maradandó egészségkárosodás 
mértékétől függően.**
Életkortól függő szolgáltatás 70 életév felett.*

KBH-21 Közlekedési baleseti halál 16-70 75
A biztosítás tartamán belül bekövetkező közlekedési baleset miatti, 
a közlekedési balesettől számított 1 éven belüli, még a biztosítás 
tartama alatt bekövetkező halál.

Életkortól függő szolgáltatás 70 életév felett.*

KBR-21 Közlekedési baleseti rokkantság 16-70 75

A biztosítás tartamán belül bekövetkező közlekedési baleset mi-
atti, legkésőbb a közlekedési balesettől számított 2 éven belül 
kialakult, 20%-ot meghaladó maradandó egészségkárosodás, 
baleseti rokkantság.

Életkortól függő szolgáltatás 70 életév felett.*
Kifizetés a rokkantság arányában: 21-100%

KBRP-21 Közlekedési baleseti rokkantság 
progresszív térítéssel 16-70 75

A biztosítási tartamán belül bekövetkező közlekedési balesete 
miatti, legkésőbb a közlekedési balesettől számított 2 éven belül 
kialakult, 20%-ot meghaladó maradandó egészségkárosodása, 
baleseti rokkantság.

Változó mértékű szolgáltatás a maradandó egészségkárosodás 
mértékétől függően.**
Életkortól függő szolgáltatás 70 életév felett.*

BKN-21 Baleseti eredetű 
kórházi napi térítés 16-70 75 Balesetből 2 éven belül bekövetkező, a biztosítás tartama alatti 

orvosi szempontből szükséges kórházi ápolás.

A térítés már a kórházba kerülés napján is jár, nem csak 24 óra 
leteltét követően. Intenzív osztályon történő kezelés esetén 
kétszeres napi térítés.

BMT-21 Baleseti eredetű műtéti térítés 16-70 75
Balesetből 2 éven belül bekövetkező, a biztosítás tartama alatti, 
orvosi szempontból szükséges műtét. 4 műtéti kategória: kiemelt, 
nagy, közepes, kis műtét

Szolgáltatás: a választott biztosítási összeg 100-60-40-20%-
os kifizetése. Egy műtéten belüli maximális térítés a biztosítási 
összeg 100%-a.

CS-21 Csonttörés, súlyos csonttörés 16-70 75 Baleseti csonttörés, csontrepedés és súlyos csonttörés A termékfeltételben meghatározott súlyos csonttörések esetében 
az aktuális biztosítási összeg kétszeresét fizeti a Biztosító.

ES-21 Égés 16-70 75 Baleseti égési sérülés A kifizetés nagysága az égés súlyosságától függ: 10-100%.

BJOV-17
Baleseti keresőképtelenség 
esetére szóló, napi térítést 
nyújtó kiegészítő biztosítás

18-60 65 Baleseti eredetű, 14 naptári napnál hosszabb keresőképtelenség. 
Szolgáltatás a 15. naptári naptól.

Választható biztosítási összeg: 1.000-10.000 Ft/nap. A napi 
térítés legfeljebb 150 naptári napra adható. Kizárás: munka-
baleset, üzemi úti baleset A szolgáltatáshoz a táppénzes állo-
mányt igazoló dokumentum szükséges.

Egészségbiztosítási 
kiegészítők

Belépési 
kor

Kilépési 
kor Biztosítási esemény, szolgáltatás Egyéb

TB-21 Megváltozott munkaképességre 
szóló kiegészítő biztosítás

16-60 65
A magyar társadalombiztosítási szerv jogerős határozata alapján 
megállapított teljes és végleges rokkantság (1-30% megmaradó 
egészség).

Várakozási idő 6 hónap.

KN-21 Kórházi napi térítés 16-65 70 3 napot meghaladó, folyamatos, 
kórházban történő ápolás.

A 3 napot meghaladó kórházi ápolás esetén a szolgáltatás az 1. nap-
tól minden megkezdett napra jár. Intenzív osztályon történő kezelés 
esetén kétszeres napi térítés. Terhesség/szülés miatti kórházi ápo-
lásra nem terjed ki a szolgáltatás. Várakozási idő 6 hónap.

WKN-21 Női kórházi napi térítés 16-65 70

3 napot meghaladó, folyamatos, kórházban történő ápolás, amely 
kiterjed a terhességgel, szüléssel kapcsolatos kórházi ápolásra is. 
Amennyiben szerződéskötéskor már fennállt a terhesség, kifize-
tésre nincs lehetőség.

A 3 napot meghaladó kórházi ápolás esetén a szolgáltatás az 1. nap-
tól minden megkezdett napra jár. Intenzív osztályon történő kezelés 
esetén kétszeres napi térítés. Egyszerre nem köthető KN és WKN 
kiegészítő. Várakozási idő 6 hónap.

MT-21 Műtéti térítés 16-65 70 Orvosi szempontból szükséges műtét. 4 műtéti kategória: ki-
emelt, nagy, közepes, kis műtét.

Szolgáltatás: a választott biztosítási összeg - műtéti besorolástól 
függően - 100-60-40-20%-os kifizetése. Egy műtéten belüli maxi-
mális térítés a biztosítási összeg 100%-a. Várakozási idő 6 hónap.

WMT-21 Női műtéti térítés 16-65 70 Orvosi szempontból szükséges műtét. 4 műtéti kategória: ki-
emelt, nagy, közepes, kis műtét.

Szolgáltatás: a választott biztosítási összeg - műtéti besorolástól 
függően - 100-60-40-20%-os kifizetése. Egy műtéten belüli ma-
ximális térítés a biztosítási összeg 100%-a. Egyszerre nem köthe-
tő MT és WMT kiegészítő. Várakozási idő 6 hónap.

CC-21 Kritikus 1 (Rák) 16-65 70 A biztosítás kockázatviselési tartama alatt bekövetkező rosszindu-
latú daganatos betegség diagnosztizálása esetén fizet a biztosító.

A szolgáltatás kifizetésével a kiegészítő megszűnik. 
Várakozási idő 6 hónap.

KR-21 Kritikus 7 16-65 70
Kritikus 1 (Rák) + Szövetileg jóindulatú agydaganat, Szívizomin-
farktus, Agyi érkatasztrófa (stroke), Szív-koszorúérműtét, Szer-
vátültetés, Végstádiumú veseelégtelenség

A szolgáltatás kifizetésével a kiegészítő megszűnik. 
Várakozási idő 6 hónap.

Életbiztosításhoz
köthető kiegészítő
biztosítások

*  Amennyiben a biztosítás tartama során a biztosított aktuális életkora eléri a 70. életévet és a biztosítási esemény ezt követően következik be, akkor a Biztosító 
 a biztosítási esemény időpontjában az aktuális baleseti rokkantságra szóló biztosítási összegnek a 70%-át veszi alapul a szolgáltatás meghatározásánál.
**  A 20%-ot meg nem haladó maradandó egészségkárosodás esetén a Biztosító nem szolgáltat. 21-25% között a biztosító az maradandó egészségkárosodás mértékével 
 azonos térítést nyújt (lineáris). 26-100% közötti maradandó egészség-károsodás esetén, a Biztosító az aktuális biztosítási összeg 26-225%-át fizeti ki. (progresszív)



Életbiztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások

Egészségbiztosítási 
kiegészítők

Belépési 
kor

Kilépési 
kor Biztosítási esemény, szolgáltatás Egyéb

DD-21 Kritikus 20 16-65 70

Kritikus 7 + Alzheimer kór, Parkinson kór, Látás elvesztése, Hal-
lás elvesztése, Beszédképesség elvesztése, Végtag elvesztése, 
Kóma, Szívbillentyű csere, illetve helyreállítás, Motoros neuron 
betegség, Szklerózis multiplex, Végtagbénulás, Harmad- vagy 
negyedfokú égés, Súlyos fejsérülés

A szolgáltatás kifizetésével a kiegészítő megszűnik. 
Várakozási idő 6 hónap.

CI-21 Kritikus 30 16-65 70

Kritikus 20 + Végstádiumú idült tüdőbetegség, Végstádiumú 
májbetegség, SLE (Systemic Lupus Erythematosus), Hepatitisz 
vírus okozta gyors lefolyású májgyulladás, Bakteriális agyhár-
tya-gyulladás, Aorta műtét, Aplasztikus vérszegénység, Szisz-
témiás szklerózis (Scleroderma, PSS), Súlyos, bélszakasz-eltávo-
lítással kezelt colitis ulcerosa, Súlyos, bélszakasz-eltávolítással 
kezelt Crohn-betegség

A szolgáltatás kifizetésével a kiegészítő megszűnik.
Várakozási idő 6 hónap.

ON-17 Daganatdiagnosztika és 
betegvezetés 18-60 65 A daganatgyanús állapotot leíró orvosi 

dokumentum benyújtásával indul a szolgáltatás.

A szolgáltatás a következőkből áll: daganattípustól függő komp-
lex kivizsgálás, az onkoteam véleményének személyes megbeszé-
lése, onkopszichológiai segítség-nyújtás, dietetikai tanácsadás. 
Mindezt az Onkomplex Kft. nyújtja. Az ügyfél minden évben az 
aktuális életkorának megfelelő díjat fizeti (korcsoportonként 
emelkedő díjak).

JOV-17 Keresőképtelenség esetére 
szóló napi térítés 18-60 65 30 naptári napnál hosszabb, folyamatos keresőképtelen állo-

mány esetén a szolgáltatás az 1. naptól jár.

Választható napi térítési összeg: 1.000 - 5.000 Ft. A szolgáltatás-
hoz a táppénzes állományt igazoló dokumentum szükséges. Egy 
eseményből adódóan max. 180 naptári napra fizethető szolgáltatás.

Életbiztosítási kiegészítők Belépési 
kor

Kilépési 
kor Biztosítási esemény, szolgáltatás Egyéb

TX-02 Kötött lejáratú kiegészítő 
életbiztosítás (Term fix)

az alapbiztosítás 
be- és kilépési 

korához igazodik

A biztosított halála esetén a biztosító megnöveli a szerződés szám-
lájának értékét ezen kiegészítő aktuális biztosítási összegével.

A szolgáltatással a szerződés díjmentessé válik. Várakozási idő 6 
hónap, ha orvosi vizsgálat nélkül jött létre. Jövőtervező és Jövőkép 
életbiztosításhoz köthető.

KÉK-17 Kockázati életbiztosítás 16-74 75 Bármely okból bekövetkező halál. A szolgáltatással a szerződés díjmentessé válik. Várakozási idő 6 
hónap, ha orvosi vizsgálat nélkül jött létre.

Gyermekbiztosítási 
kiegészítők

Belépési 
kor

Kilépési 
kor Biztosítási esemény, szolgáltatás Egyéb

GYCC-18 Jó- és rosszindulatú dagana-
tos megbetegedések 0-17 25 Jó- és rosszindulatú daganatos megbetegedés bekövetkezése. A biztosítási összeg max. 5.000.000 Ft-ig szabadon választható. 

Várakozási idő 6 hónap.

GYDD-21 Kritikus 16 1-17 18

Rosszindulatú daganatos megbetegedés, Jóindulatú agydaganat, 
Fertőzéses eredetű agyhártyagyulladás (meningitis), Fertőzéses ere-
detű agyvelőgyulladás (encephalitis), Végtagbénulás, Látás elvesz-
tése, Hallás elvesztése, Végstádiumú veseelégtelenség, I-es típusú, 
inzulint igénylő cukorbetegség, Gluténérzékenység (gluténszenzitiv 
enteropátia, cöliákia), Kóma, Szervátültetés, Szerzett szívbetegsé-
gek: szívizom-, szívbelhártya, szívburok-gyulladás, cardiomyopathia, 
Epilepszia, Végtag elvesztése, Harmad- vagy negyedfokú égés

Választható biztosítási összeg: 1.000.000 – 10.000.000 Ft 
Várakozási idő 6 hónap. 10 alkalmas pszichológiai tanácsadási 
szolgáltatás a szülők részére.

GYBKN-18 Baleseti kórházi napi térítés 0-17 25 Balesetből 2 éven belül bekövetkező orvosilag 
indokolt kórházi ápolás.

A napi térítés összege szabadon választható max. 25.000 Ft/nap 
nagyságig. A térítés már a kórházba kerülés napján is jár, nem csak 
24 óra leteltét követően.

GYKN-21 Kórházi napi térítés 1-24 25

A biztosítás kockázatviselése alatt megkezdődő, 3 napot megha-
ladó, folyamatos kórházban (aktív fekvőbeteg-ellátó intézmény-
ben) történő ápolás. A Biztosító egy biztosítási eseményből adódó-
an legfeljebb 90 napra teljesíti a kórházi napi térítés szolgáltatását.

Választható biztosítási összeg: 1.000 – 30.000 Ft. A 3 napot meg-
haladó kórházi ápolás esetén a szolgáltatás az 1. naptól minden 
megkezdett napra jár. Intenzív osztályon történő kezelés esetén 
kétszeres napi térítés.

GYBMT-18 Baleseti műtéti térítés 0-17 25
Balesetből 2 éven belül a biztosítás tartama alatt bekövetke-
ző orvosilag indokolt műtét. 4 műtéti kategória: kiemelt, nagy, 
közepes, kis műtét.

A biztosítási összeg szabadon választható, maximális nagysága 
500.000 Ft. Szolgáltatás: a választott biztosítási összeg 100-
60-40-20%-os kifizetése. Egy műtéten belüli maximális térítés a 
biztosítási összeg 100%-a.

GYMT-21 Műtéti térítés 1-24 25 Orvosi szempontból szükséges műtét a biztosítás tartama alatt. 4 
műtéti kategória: kiemelt, nagy, közepes, kis műtét.

Választható biztosítási összeg: 50.000 – 1.500.000 Ft Szolgálta-
tás: a választott biztosítási összeg 100-60-40-20%-os kifizetése. 
Egy műtéten belüli maximális térítés a biztosítási összeg 100%-a.

GYBR-18 Baleseti rokkantság 0-17 25 Balesettől számított 2 éven belül kialakult, maradandó egész-
ségkárosodás, baleseti rokkantság. A biztosítási összeg max. 5.000.000 Ft-ig szabadon választható.

GYCS-18 Csonttörés, csontrepedés 0-17 25
Baleset miatt bekövetkező csonttörés, csontrepedés, azzal a kité-
tellel, hogy a patológiás törés, a fogrepedés, a fogtörés, illetve a 
fogak és fogpótlások sérülése nem biztosítási esemény.

A biztosítási összeg max. 50.000 Ft-ig szabadon választható.

Szolgáltatásfinanszírozó 
kiegészítők

Belépési 
kor

Kilépési 
kor Biztosítási esemény, szolgáltatás Egyéb

DR-17 Aegon Doktor
Belépés: 18 éves 
kortól. Az alapbiz-

tosítással 
együtt jár le.

24 órás egészségügyi tanácsadó vonal - CC
Az Aegon Doktor Call Centeren keresztül kell bejelenteni a kö-
vetkező szolgáltatások igénylését: Második orvosi vélemény, 
Házi vizit, Betegszállítás.

Második orvosi vélemény - MOV Orvosi diagnózis felülvizsgálata (orvosi dokumentumok alapján).

Előrehozott életbiztosítási szolgáltatás - EÉSZ

A szolgáltatás opcionálisan igényelhető: a halálesetre szóló biz-
tosítási összeg 95%-ának kifizetése a biztosított halálos be-
tegsége esetén. A kifizetésre a biztosított jogosult. A kifizetéssel 
a szerződés megszűnik.

HV-17 Házi vizit 18-62 65 Háziorvosi ügyeleti ellátás
Budapesten és 20 km-es körzetében 24 órás az ellátás, a 
megyeszékhelyeken és 10 km-es körzetükben az ellátás 8-20 
óráig igényelhető.

BSZ-17 Betegszállítás 18-62 65 Súlyos mozgáskorlátozottság esetén 
hazaszállítás a kórházból.

Műtéti beavatkozást követően igényelhető a hazaszállítás a kór-
ház 50 km-es körzetébe.
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