CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNDÉKAKCIÓ SZABÁLYZATA
1. Az ajándékakciót az Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. (továbbiakban:
Lakástakarék) szervezi.
2. Az akció keretében átadásra kerülő ajándék: 1 000 000 Ft-os baleseti halál esetére szóló
biztosítás a jelen szabályzat 4. pontjában meghatározott feltételeket teljesítő lakáselőtakarékoskodók részére a lakás-előtakarékossági szerződés teljes megtakarítási idejére
vonatkozóan.
3. A 4. Pontban meghatározott feltételeknek megfelelő szerződések lakás-előtakarékoskodói
automatikusan jogosulttá válnak a balesetbiztosításra.
4. Az ajándékakcióra jogosító lakás-előtakarékossági szerződésekkel szemben támasztott
feltételek:
a. a lakás-előtakarékossági szerződés megkötésére vonatkozó hibátlan és hiánytalan
adattartalmú ajánlat 2014. április 11. és 2014. június 30. között beérkezik a
Lakástakarékhoz, az elfogadásra kerül és a megtakarítási idő legkésőbb 2014. július
31-ig megkezdődik;
b. amely szerződésben rögzített havi betét összege eléri a legalább 10 000 Ft-ot;
c. a lakás-előtakarékoskodó nem esik 6 havi vagy azt meghaladó összegű
betétbefizetéssel késedelembe (6 havi betétösszeget meghaladó befizetés
elmaradása esetén a biztosítási védelem megszűnik);
d. a lakás-előtakarékoskodó elfogadja a lenti Aegon csoportos balesetbiztosítási
feltételekben foglaltakat.
5. Az akcióban résztvevő lakás-előtakarékoskodók magukra nézve kötelezőnek ismerik el az
ajándékakció szabályzatát.
6. Az ajándék helyett készpénz nem követelhető.
7. Az akcióban résztvevő lakás-előtakarékoskodók hozzájárulnak, hogy adataikat a
Lakástakarék az akcióval kapcsolatban kezelje, valamint a MNB, és a NAV hozzáférési
jogosultsággal
rendelkező
szerveinek
átadja.
Az
akcióban
résztvevő
lakáselőtakarékoskodók hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a szolgáltatás teljesítése esetén a
Lakástakarék a Biztosító által átadott adatok alapján a jogosultságot a saját
nyilvántartásaiban ellenőrizze, és az ellenőrzés eredményéről a Biztosítót tájékoztassa.
8. Amennyiben nem kíván élni a felajánlott lehetőséggel, kérjük ezt a lakás-előtakarékossági
szerződés megkötésére vonatkozó ajánlat beérkezését követő 30 napon belül írásban
jelezze a Lakástakaréknak (Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt., 1397 Budapest,
Pf. 33, Lakástakarék Értékesítés-támogatás).
9. Tekintettel arra, hogy az ajándék balesetbiztosítás a lakás-előtakarékossági szerződés
teljes megtakarítási idejére vonatkozik, a Lakástakarék fenntartja magának a jogot, hogy
az ajándék adójogi minősítését évente felülvizsgálja és a mindenkor hatályos
adójogszabályok előírásainak megfelelően járjon el.
AEGON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK
1. Szerződő: Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. (továbbiakban: Lakástakarék)
2. Biztosító: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító)
3. Biztosítottak: a Lakástakarékkal kötött azon lakás-előtakarékossági szerződések lakáselőtakarékoskodói, akiknek
a. a hibátlan és hiánytalan adattartalmú lakás-előtakarékossági szerződés
megkötésére vonatkozó ajánlata 2014. április 11. és 2014. június 30. között
beérkezik a Lakástakarékhoz, mely alapján létrejövő szerződés megtakarítási
időszaka legkésőbb 2014. július 31-ig megkezdődik;
b. a szerződésében rögzített havi betét összege eléri a legalább 10 000 Ft-ot;
c. életkora 18 és 65 év között van.
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4. Balesetből eredő haláleseti kifizetés: 1 000 000 Ft
a. Baleset a lakás-előtakarékossági szerződés megtakarítási időszaka alatt a Biztosított
akaratától függetlenül, hirtelen fellépő, olyan külső behatás, amelynek
következtében a Biztosított a balesetet követő 1 éven belül meghal.
b. Balesetből bekövetkező halál esetén a Biztosító a feltüntetett biztosítási összeget a
Biztosított örökösének/örököseinek fizeti ki.
5. A kockázatviselés időtartama: az adott lakás-előtakarékossági szerződésben rögzített, első
teljes havi betétösszeg elhelyezés napjának 0 óra 00 percétől a megtakarítási számlán
összegyűlt betétösszeg kifizetési napjának 24 óra 00 percéig tart.
6. A kockázatviselés megszűnésének esetei:
a. a Lakástakarék és a Biztosító közötti csoportos biztosítási szerződés megszűnése;
b. a lakás-előtakarékoskodó nem esik 6 havi vagy azt meghaladó összegű
betétbefizetéssel késedelembe.
7. Területi és időbeli hatály: a biztosítás a nap 24 órájában a világ bármely országára
érvényes.
8. Kizárások: a Biztosító nem nyújt szolgáltatást azon eseményekre, melyek bekövetkezése
okozati összefüggésben van az itt felsoroltak valamelyikével: államok közötti fegyveres
összeütközés, polgárháború, sugárfertőzés.
9. A Biztosító mentesül a kifizetési kötelezettség alól, ha bizonyítást nyer, hogy a balesetet a
Biztosított jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta. A baleset akkor
minősül súlyosan gondatlanul okozottnak, ha
a. az a Biztosított súlyosan ittas állapotával (2,51 ezrelék, illetve annál magasabb
véralkoholszint) közvetlen okozati összefüggésben következett be;
b. az a Biztosított jogosítvány nélküli, vagy ittas gépjárművezetése közben következett
be, és mindkét esetben a biztosított más közlekedésrendészeti szabályt is
megszegett;
c. az a Biztosított kábító vagy bódító hatású anyag, vagy egyéb vegyi anyag
bódítószerként történő használatával kapcsolatos befolyásoltsága alatt, vagy azzal
összefüggésben történt;
d. a Biztosított engedélyhez kötött tevékenységet megfelelő engedély nélkül végzett.
10. Adó és járulékvonzatok: a biztosítás adó- és járulékmentes juttatás a Biztosítottak részére,
a szolgáltatás adómentes.
11. Baleseti kárügyintézés: kár (baleseti halál) esetén értesítendő az Aegon Magyarország
Általános Biztosító Zrt. Csoportos biztosítási osztálya, ahol további információ is kérhet
(1-476-5612).
12. Az Aegon csoportos biztosítások általános és speciális feltételei megtekinthetőek a
www.aegon.hu honlapon.
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