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Aegon Biztosító kötvényeinek kiállítása a Nagy Utazás 3 

programban  

 

A biztosítási kötvényeket a Biztosítás menüből – illetve foglaláshoz kapcsolódó biztosítás 

esetén a foglalásból – állíthatjuk ki. 

Az Aegon kötvények kiállítása eltér a korábban megszokott kötvénykiállítási folyamatoktól. 

A lementett kötvény automatikusan, egy WebService híváson keresztül generálódik le, így 

a díjakat és magát a kötvényképet is a Biztosító küldi vissza a Nagy Utazás 3 programba. 

 

 

I. KÖTVÉNYEK KÉSZÍTÉSE – BBP KÖTÉSE 

A Biztosítás menüpontban a Gépi kötvényekhez belépve mindig a legutolsó kiállított 

biztosítási kötvényt láthatjuk. Ha új kötvényt szeretnénk kiállítani, akkor a navigátoron 

található Felvitel gomb segítségével kezdhetjük el a munkát. 

A Kötvény fülön a következőket kell beállítani a gomb megnyomása után: 

1. Módozat kiválasztása 

 

2. A megfelelő almódozat kiválasztása 

 

3. Biztosítás érvényességének beállítása 
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4. A megfelelő kedvezmények, pótdíjak bejelölése 

 

 

5. Utaslista fülön utas(ok) rögzítése: 

 

A Hozzáadás gomb megnyomása után vagy begépeljük az Utas adatait vagy a  gomb 

segítségével kiválaszthatjuk az Utastörzsből (az Utastörzsbe természetesen rögzíteni is 

lehet az Utast ebben a lépésben és a mentett adatot is beszúrhatjuk a kötvénybe). 

Kötelezően rögzítendő adatok az Utas neve és születési ideje, anyja neve. Miután ezeket 

megadtuk, vagy beszúrtuk az Utastörzsből, a Mentés gombbal rögzíthetjük a felvitt 

adatokat.   



3 
 

Ha a Vevő adatai nem egyeznek a kötvényen szereplő Utas adataival – pl. céges számlát 

kell kiállítani a kötvényről –, akkor a Kötvény fülön rögzíthetjük a Vevő adatait, vagy be is 

emelhetjük a programban található Utas- vagy Vevőtörzsből a  gomb segítségével. 

Fontos, hogy a rendszer az adószám alapján különbözteti meg a természetes személyt a 

jogi személytől. Ez egy kötelező adat cég esetén, tehát mindenképpen meg kell adni az 

adószámot! A díjbekérőn már nem lesz lehetőségünk módosítani a Vevőt. 

Ha a Vevő azonos az Utastörzsből beszúrt biztosítottal, akkor az Utas fülön történő be-

szúrást követően a Vevő adatai automatikusan kitöltődnek. 

 

 

 

 

Az Utas fülön további adatok megadására van lehetőségünk: 
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Itt tudjuk bepipálni utasonként az Autó Assistance kiegészítő szolgáltatást. Amennyiben az 

Autó pipát betesszük, meg kell adnunk a Rendszámot, továbbá a Gyártási évet. Ha az Autó 

lehetőséget bepipáltuk, akkor mindkét mező kitöltése kötelező! 

 

Mielőtt a kötvényt elmentenénk és beküldenénk a biztosító felé a kérést, a Kötvény fülön 

lehetőségünk van a Kalkuláció gomb segítségével egy előzetes díj megjelenítésére, de 

ekkor még sorszámot és kötvényképet nem kapunk. 

 

A navigátoron található Mentés gombbal rögzíthetjük véglegesen a kötvényt. A Mentés 

gomb megnyomásakor feljön egy ablak, ahol eldönthetjük, hogy minden adatot 

megadtunk-e, be akarjuk-e küldeni kötvényesítésre a kötvényt vagy sem. 

 

Ha az Igent választjuk, a rendszer kalkulál, majd kötvényesít, és ha minden adatot 

megadtunk, akkor egy a végleges árral és kötvényszámmal rendelkező biztosítási kötvényt 

jelenít meg.   

 

A Nyomtatási kép ikonnal tudjuk előhívni a kötvényt és a fedezetigazolást nyomtatásra, 

vagy közvetlenül a Nyomtatás ikonra kattintva ki is nyomtathatjuk, vagy le is menthetjük 

azokat. 
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Ha a Nem lehetőséget választjuk a beküldésnél, nem kapunk kötvényszámot, sem árat, 

viszont lehetőségünk van a későbbiekben módosítani az adott kötvényt. 

Amennyiben valamilyen adatot elfelejtettünk megadni, az Aegon rendszeréből 

hibaüzenetet kapunk és módosítással pótolni tudjuk azt. 

 

 

A már kötvényesített kötvényt a Törlés gombbal tudjuk törölni. 

 

Módosításra kötvényesítés után már nincs lehetőségünk, de a kötvényt akárhányszor 

újranyomtathatjuk. 
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Foglalásból a Pénzügyi infó fülön lévő Biztosítás gombbal tudunk kötvényt kiállítani. 

FIGYELEM! Foglalásból csak gépi kötvény, azaz BBP állítható ki, Fakultatív útlemondási 

biztosítás csak a Biztosítás menüből készíthető! 

 

Miután beállítottuk a Terméket és az Almódozatot, eldönthetjük, hogy külön kötvényen, 

vagy egy kötvényen szeretnénk-e látni az Utasokat. 

A Tovább gombra kattintva a rendszer legenerálja a kötvényeket, mielőtt azonban 

beküldené a biztosító felé, megkérdezi, hogy biztosan beküldjük-e a kötvényt.  

Ha az Igent választjuk, a rendszer kalkulál, majd kötvényesít, és ha minden adatot 

megadtunk, akkor egy a végleges árral és kötvényszámmal rendelkező biztosítási kötvényt 

jelenít meg.   

 

A Nyomtatási kép ikonnal tudjuk előhívni a kötvényt és a fedezetigazolást nyomtatásra, 

vagy közvetlenül a Nyomtatás ikonra kattintva ki is nyomtathatjuk, vagy le is menthetjük 

azokat. 
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Ha a Nem lehetőséget választjuk a beküldésnél, nem kapunk kötvényszámot, sem árat, 

viszont lehetőségünk van a későbbiekben módosítani az adott kötvényt. 

Amennyiben valamilyen adatot elfelejtettünk megadni, az Aegon rendszeréből 

hibaüzenetet kapunk és módosítással pótolni tudjuk azt. 

II. KÖTVÉNYEK KÉSZÍTÉSE – ÚTLEMONDÁSI BIZTOSÍTÁS KÖTÉSE 

1. FAKULTATÍV ÚTLEMONDÁSI BIZTOSÍTÁS 

A Biztosítás menüpontban a Kézi kötvényekhez belépve mindig a legutolsó kiállított 

biztosítási kötvényt láthatjuk. Ha új kötvényt szeretnénk kiállítani, akkor a navigátoron 

található Felvitel gomb segítségével kezdhetjük el a munkát. 

A Kötvény fülön a következőket kell beállítani a gomb megnyomása után: 

1. Módozat kiválasztása 

 

2. Biztosítás érvényességének beállítása – Az érvényesség kezdete a 

kockázatviselés kezdő dátuma, azaz a biztosítás kötésének dátuma, ami nem 

lehet különböző a mai napnál. Az érvényesség vége az utazás kezdő dátuma. 

 

3. Foglalás dátumának megadása – A biztosítónál a Vásárlás napját jelenti, ami a 

foglalás rögzítésének dátumával egyenlő. 

 

4. Foglalás/ utazás teljes díja, ami alapján a biztosító kiszámítja az útlemondási 

biztosítás összegét. 
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5.  Utaslista fülön utas(ok) rögzítése: 

A Hozzáadás gomb megnyomása után vagy begépeljük az Utas adatait vagy a  gomb 

segítségével kiválaszthatjuk az Utastörzsből (az Utastörzsbe természetesen rögzíteni is 

lehet az Utast ebben a lépésben és a mentett adatot is beszúrhatjuk a kötvénybe). 

Kötelezően rögzítendő adatok az Utas neve és születési ideje, anyja neve. Miután ezeket 

megadtuk, vagy beszúrtuk az Utastörzsből, a Mentés gombbal rögzíthetjük a felvitt 

adatokat.  

Ha a Vevő adatai nem egyeznek a kötvényen szereplő Utas adataival – pl. céges számlát 

kell kiállítani a kötvényről –, akkor a Kötvény fülön rögzíthetjük a Vevő adatait, vagy be is 

emelhetjük a programban található Utas- vagy Vevőtörzsből a  gomb segítségével. 

Fontos, hogy a rendszer az adószám alapján különbözteti meg a természetes személyt a 

jogi személytől. Ez egy kötelező adat cég esetén, tehát mindenképpen meg kell adni az 

adószámot! A díjbekérőn már nem lesz lehetőségünk módosítani a Vevőt. 

Ha a Vevő azonos az Utastörzsből beszúrt biztosítottal, akkor az Utas fülön történő be-

szúrást követően a Vevő adatai automatikusan kitöltődnek. 
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Mielőtt a kötvényt elmentenénk és beküldenénk a biztosító felé a kérést, a Kötvény fülön 

lehetőségünk van a Kalkuláció gomb segítségével egy előzetes díj megjelenítésére, de 

ekkor még sorszámot és kötvényképet nem kapunk. 

 

 

Az Utas(ok) feltöltése után a navigátoron található Mentés gombbal rögzíthetjük 

véglegesen a kötvényt. A Mentés gomb megnyomásakor feljön egy ablak, ahol 

eldönthetjük, hogy minden adatot megadtunk-e, be akarjuk-e küldeni kötvényesítésre a 

kötvényt. 

 

Ha az Igent választjuk, a rendszer kalkulál, majd kötvényesít, és ha minden adatot 

megadtunk, akkor egy a végleges árral és kötvényszámmal rendelkező biztosítási kötvényt 

jelenít meg.   

 

A Nyomtatási kép ikonnal tudjuk előhívni a kötvényt és a fedezetigazolást nyomtatásra, 

vagy közvetlenül a Nyomtatás ikonra kattintva ki is nyomtathatjuk, vagy le is menthetjük 

azokat. 
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Ha a Nem lehetőséget választjuk a beküldésnél, nem kapunk kötvényszámot, sem árat, 

viszont lehetőségünk van a későbbiekben módosítani az adott kötvényt. 

Amennyiben valamilyen adatot elfelejtettünk megadni, az Aegon rendszeréből 

hibaüzenetet kapunk és módosítással pótolni tudjuk azt. 

 

A már kötvényesített kötvényt a Törlés gombbal tudjuk törölni. 

 

Módosításra kötvényesítés után már nincs lehetőségünk, de a kötvényt akárhányszor 

újranyomtathatjuk. 
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2. BEÉPÍTETT ÚTLEMONDÁSI BIZTOSÍTÁS 

FONTOS! Amennyiben korábban más biztosító beépített útlemondási biztosítását 

használtuk, úgy figyeljünk arra, hogy azt lezárni szükséges, és onnantól csak az Aegon 

útlemondási biztosítását alkalmazhatjuk. Ellenkező esetben, ha nem kerül lezárásra az 

előző biztosító, úgy az összes, foglalásokon szereplő útlemondási biztosítás az Aegonhoz 

fog feladódni és kerül elszámolásra. 

Ezt a beállítást az Eszköz/ Rendszeradatok/ Központ/ IServer-Biztosítás fülön lehet és kell 

is megtenni: 

 

Amikor foglalást készítünk, az Útlemondási biztosítás pipával tudjuk jelölni, hogy az adott 

úton szeretnénk-e útlemondási biztosítást kezeltetni. 

 

A kötések feladása minden nap éjjel 11 órakor történik meg. 

A felhasználó egy előre beállított e-mail címre minden nap értesítést kap a sikeres és a 

sikertelenül beküldött útlemondási biztosításokról. 

 

Ezt mindenképpen figyelni kell, hiszen attól függetlenül, hogy a foglalásunkon 

megjelent az Útlemondási biztosítás, mint szolgáltatás, az nem jelenti azt, hogy 

a biztosító felé hibátlanul fel is adódott! 
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III. KÖTVÉNYEK SZÁMLÁZÁSA 

Az Aegon biztosító kötvényeinek számlázásánál eltérés a korábbi biztosítókhoz képest, 

hogy csak díjbekérőt lehet készíteni a kötvényből, ahol a Szállító nem a Biztosító, hanem 

a kiállító iroda lesz. 

A számlázás-, illetve bizonylatkészítés gomboknál két lehetőség közül választhatunk: 

Az „automatikus” opció választása esetén a NU3 program elkészíti a 

díjbekérőt vagy a bevételi bizonylatot a kötvényről. Ha a „kézi” 

beállításra kattintunk, akkor a képernyőbe beírhatjuk annak a 

díjbekérőnek, illetve bizonylatnak a sorszámát, amelyet ugyan a kötvényhez készítettünk, 

de nem a NU3 programmal. 

Ha beléptünk a kötvénybe a Számla gomb megnyomása után a díjbekérő elkészítéséhez 

válasszuk az „automatikus” opciót. Ekkor feljön egy újabb képernyő, melyben az összes 

olyan kötvény megjelenik, amelyet a kötvényhez tartozó biztosítónak aznap készítettünk. 

 

Ezek közül egy-egy pipával – vagy ha mindet bizonylatolni akarjuk, akkor az összes 

gombbal - ki lehet választani, melyik kötvény(eke)t szeretnék a díjbekérőre tenni. Egy 

csoportra egy közös díjbekérő csak akkor adható ki, ha a költségviselő közös (pl. egy cég 

fizeti a dolgozói biztosítását), egyébként utasonként felmerülhet a számlaigény, ezért 

utasonként kell/ lehet bizonylatolni.  

A Tovább gomb megnyomása után elkészíti a program a díjbekérőt. 

A biztosításról szóló díjbekérő példányszámát az Eszköz menü/ Központ/ Alapadatok/ 

Biztosítás számla példányszámnál lehet beállítani. 
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Amennyiben foglalásból szeretnénk elkészíteni a díjbekérőt, akkor a Pénzügyi infó fülön 

lévő Útlemondási számla gombbal tudjuk ezt megtenni. 
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A díjbekérő nyomtatási képe: 

 

 

Listázásra CSAK az Aegon online felületén keresztül van lehetőség. 


