Tárgy:
A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-vel kötött «szerződésszám»
szerződésszámú «módozati_név» «flotta/vállalati vagyon» biztosítási szerződés átruházása
az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.-re.

Tisztelt Ügyfelünk!
Örömmel köszöntjük abból az alkalomból, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános
Biztosító Zrt. biztosítási szerződéseinek átruházását követően, Ön az Aegon Magyarország
Általános Biztosító Zrt. (székhelye: 1091. Budapest Üllői út 1.) ügyfele lett.
Tájékoztatjuk, hogy a két fél közötti állományátruházásra a biztosítási tevékenységről szóló
2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban Biztosítási Törvény) rendelkezéseinek
megfelelően került sor, melyet a Magyar Nemzeti Bank, a H-EN-II-60/2020. számú
határozatával engedélyezett.
Az állományátruházáshoz a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében nem
szükséges a biztosítottak, illetve a szerződő felek külön hozzájárulása. Az
állományátruházás Magyar Nemzeti Bank általi jóváhagyásának időpontjától az Aegon
Magyarország Általános Biztosító Zrt. vált az ügyfelek személyes adatai, üzleti- és
biztosítási titkai tekintetében adatkezelővé, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően.
Van-e Önnek teendője a változással kapcsolatban?
A fenti változással kapcsolatban Önnek semmilyen teendője nincs. Meglévő biztosítása
továbbra is a korábbi tartalommal érvényes.
Milyen módon intézheti biztosítási ügyeit az Aegon biztosítónál?
Tájékozódás és kárbejelentés:
 vállalati vagyon szerződéseknél:
o vagyonportal.aegon.hu
o cargoportal.aegon.hu oldalakon vagy a karvagyon@aegon.hu e-mail címen,
 flotta szerződések esetén:
o vagyonportal.aegon.hu oldalon vagy a kargepjarmu@aegon.hu e-mail
címen.
A portálokat a korábbi elérhetőségeken is megtalálja, a linkek ugyanúgy használhatóak,
mint a korábbiakban.
Érdeklődés szerződéssel kapcsolatban, e-mailben:
 adminvagyon@aegon.hu címen.

Érdeklődés folyamatban lévő kárüggyel kapcsolatban:
 vállalati vagyon szerződéseknél:
o karvagyon@aegon.hu e-mail címen,
 flotta szerződések esetén:
o kargepjarmu@aegon.hu e-mail címen.
Levélcímünk: AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt., 1091 Budapest, Üllői út 1.
Díjfizetési tudnivalók
<<Az Ön szerződésének díjfizetési módja „egyéni banki átutalás”. Kérjük, az esedékes díj
befizetésekor, már a következő számlaszámra utalja biztosításának díját: 1091800100000002-11800510. A megjegyzés rovatban az alábbi azonosítót (szerződésszám)
szükséges feltüntetnie://///>>
<<<Az Ön szerződésének díjfizetési módja „csoportos beszedés”. Társaságunk egyeztet az
Ön pénzintézetével, hogy a díjlehívás a későbbiekben is zavartalanul működhessen. Önnek
ezzel kapcsolatban nincs teendője.
A szerződések átvételének végrehajtása miatt a 2020. júniusi esedékességű díjak beszedése
2020. július hónapban várható. Ennek a szerződés megszűnésére vonatkozó hatása nem
lesz. >>
Felmondás
A Biztosítási Törvény 118. § (8) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében Önt, jelen
levelünk kézhezvételétől számított 30 napon belül megilleti a tárgyban jelzett biztosítási
szerződés – 30 napos felmondási határidővel történő - felmondásának a joga. A felmondás
jogát az átvevő biztosítóhoz, az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.-hez intézett
írásos nyilatkozattal lehet gyakorolni.
Felmondását postai úton a 1091. Budapest Üllői út 1-re írásban vagy elektronikus úton az
adminvagyon@aegon.hu e-mail címre minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel
ellátva küldheti meg részünkre.
Az Aegon Magyarország a biztosítási piacon több évtizedes tapasztalattal és
kiemelkedő ügyfélkiszolgálással rendelkezik. Bízunk abban, hogy Önt is elégedett
ügyfeleink között tudhatjuk.
Budapest, 2020. <hó> <nap>
Tisztelettel:
_________________
Zatykó Péter Iván
elnök-vezérigazgató
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vezérigazgató-helyettes

