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Varsányi László Budapest, 2020.01.29.



Aegon

Aegon Magyarország

 1949 Állami Biztosító 

Nemzeti Vállalat

 1986 Állami Biztosító

 1992: ÁB-Aegon

 1995: 100% holland 

Aegon tulajdon

 2004: Aegon 

Magyarország 

Általános Biztosító 

Zrt.

 Több más Aegon 

leányvállalat



Utasbiztosítás

Online 
értékesítés

Utazási 
irodai 

értékesítés

• 300 szerződött 
utazási irodai 
partner

Hálózati 
értékesítés

Alkuszi és 
banki 

értékesítés

Kezdete:

• 2014.08.01 (25 év után)

Utas termékpalettánk:

• Utasbiztosítások (BBP)

• Útlemondás-biztosítások 

(sztornó)

• Utazási irodák vagyoni 

biztosíték biztosítása 

(VBB)

• Vállalati keretnapos és 

csoportos utasbiztosítások

• TUI garancia biztosítás

• IATA (folyamatban)

Értékesítési csatornáink

Eredményeink
• Díjbevétel 2019-ben: 

2,1 Milliárd Ft

• TOP 3-as piaci helyezés

• Az Év utasbiztosítója 

helyezések, elismerések



Utazási irodai kiszolgálás

• Minden utazási irodához dedikált kapcsolattartót 

biztosítunk

• Rendszeres oktatások és látogatások

• Terméktámogatás, együttműködési támogatás

• Saját értékesítési weboldalunk: www.assistravel.hu

• Utazási irodai aggregátor oldalaink/partnereink:

• NU3 / Foltnet

• Travelsoft

• Saját utazási irodai weboldalakra tarifáló beágyazásának 

lehetősége

• A papír alapú (Blokkötvény) értékesítés évek óta nem 

lehetséges!

http://www.assistravel.hu/


Utazási irodai értékesítés

Értékesítési modul Előnyök

gyorsabb kalkuláció

kuponkód alkalmazási lehetőség

éves bérlet kötési lehetősége

azonnali statisztika lekérése az eddigi 

összes kötésről

lerontási lehetőség

honlapra telepíthető verzió

adatok átvételének lehetősége a foglalási 

rendszerből

repjegy kezelés, számlázás, beolvasás

terméktámogatás

Saját értékesítési weboldal 

(assistravel.hu)

Aggregátoron keresztül 

(NU3)



Mit? Mikor? Hogyan?

Mit?

• BBP utasbiztosítás (Compass termék – utazási irodára tervezve)

• 3 különböző csomag (Basic, Extra, Exclusive)

• Útlemondás biztosítás (egyedi paraméterekkel, csak az utazási irodák 

értékesíthetik)

• Repjegyre, vonatjegyre (menetjegyre) is

• Szállásra 

Mikor?

• BBP-t legkésőbb az indulásig, de célszerű azonnal együtt a sztornóval – miért?

• Sztornó biztosítás – az utazási szerződés megkötésekor, de legfeljebb max. 5 

napon belül

Hogyan?

• Irodában

• Biztosító saját felületén (assistravel.hu)

• Aggregátoron (NU3) keresztül

• Beágyazott tarifálón keresztül (csak BP, sztornó nem)



Compass: leggyakoribb 
értelmezési sarokpontok

Ki kötheti? Szerződő lehet bárki, aki 18 év feletti és magyar állandó lakcímmel rendelkezik.

Kinek a javára köthető? Biztosítotti kritériumok: magyar lakcím, hazai TB, 90 év alatti, élő személy

Kire nem köthető? 1 éven túli külföldön tartózkodók, külföldön munkát vállalók + családtagjaik, 

életvitelszerűen külföldön élők

Területi hatály: 1. Európa + további pótdíjmentes országok (felsorolás szerint), 2. Világ egyéb országai

Egyidejű kint tartózkodás maximuma: Compass BBP esetében 90 nap, éves bérlet esetében 30 nap

Meglévő krónikus betegség: 70 év alatt, szakorvosi utazási engedéllyel, egy éven belül nem volt kezelés: 

sürgősségi ellátás megszervezése és a külföldi költségek vállalása a táblázatban megjelölt összegig

Bőröndkár: javítást térítünk a limitek erejéig

Kütyü-Plusz: az egyedi értékhatár növelhető meg vele 200-250 ezer Ft-ra. A kockázatok ugyanazok.



A puding próbája az evés… 1.

Hibák, amelyeket elkövetünk egyszer / kétszer…

1. Nem jelennek meg azok a biztosítások, amiket köthetünk…

• Bejelentkezés hiánya. A program a felhasználóhoz rendeli a jogosultságokat, ha nem 

ismeri fel, akkor nem tudja felkínálni azokat.

2. Az elején kérte gépjármű asszisztenciát, de a program nem számolta fel

• A díjkalkuláció elején előzetes számítás van, a konkrét díjhoz meg kell adni a gépjármű 

rendszámát és életkorát. Hol?  A Biztosítottak felvételénél.

3. Mindegyik családtagnál felvettem a gépkocsit. Jó így?

• Köszönjük, ez szép díjat hozna nekünk, de elég egyszer felvenni…

4. Nem akkora díjat adott ki a program, mint az előkalkulációnál. Rosszul működik!

• Nem. Az előzetes díjkalkuláció az általunk beadott éltkor szerinti becslés. A konkrét 

díjak a születési dátumokból számolódnak. Hogyan?...

5. Nem jól választottam ki a területi hatályt. Nem kap kártérítést az ügyfelem?

• De igen. Nagyon fontos, hogy Európán kívüli úti cél esetén adjuk be a pipát, mert csak 

akkor kapunk helyes díjat. Ha ezt elmulasztottuk, legfeljebb díjarányos kártérítésre 

számíthatunk. 



A puding próbája az evés… 2.

Hibák, amelyeket elkövetünk egyszer / kétszer…

6. A program nem engedi megkötni a biztosítást 102 napra 

ügyfelemnek.

• A feltételek értelmében max. 90 napra köthető BBP biztosítás. 

Ettől való eltérésre előzetesen kell engedélyt kérni a 

Biztosítótól, s ha engedi, azt a kötvényen is be kell rögzíteni.

7. Éves bérlet köthető 9 hónapos munkavégzésre?

• Nem. Éves bérlet max. kint tartózkodási ideje 30 nap. 

8. Éves bérlethez köthető Kütyü-Plusz és gépjármű asszisztencia 

biztosítás?

• Nem. Ezek a kockázatok csak a normál napidíjas termékekhez 

köthetők.



Legek…

A legnagyobb káresetünk:

 Thaiföldön fejre esett egyik utasunk. Kórházi ellátás, majd mentő-
repülőgépes hazaszállítás lett a vége. Túlélte. Kárösszeg: 25 millió Ft

A legérdekesebb káresetünk:

 Utasunk - a kárbejelentő szerint – meztelenül iszogatott a szobájában a 
fűtött kandalló előtt. Már nem volt szomjas. Megbillent és fenékkel 
nekiesett a forró kandallónak. Égési sérüléssel látták el a kórházban. 
Kárösszeg: 0 Ft. Elutasítva az erős ittasságra tekintettel.

A legintimebb káresetünk:

 Szállodai szobájában egy hölgyet – egy véletlen rossz mozdulat 
következtében - gégén rúgott a pasija. Ellátva. Kárösszeg: 0 Ft. Kár 
után lett megkötve a biztosítás.
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aegon.com
Köszönöm a figyelmet!


