
 

T Á J É K O Z T A T Á S 

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSRÓL 

polgárőrök részére 

Az Országos Polgárőr Szövetség és az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. keretszerződést írt 

alá 2016. május 6-án az Aegon Csoportos Biztosítások megkötésére. 

SZOMBAT TAMÁS, az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. vezérigazgató helyettese elmondta:  

„Helyi szinteken már sok polgárőr egyesületnek van balesetbiztosítása a szolgálatban lévő polgárőrökre.  

Mi most arra teszünk ajánlatot: Magyarország minden szolgálatot teljesítő polgárőrére ingyenes 

biztosítást kötünk. Ez akkor lesz élő, ha a polgárőrök az ehhez szükséges adatlapot aláírják.  

Hogy ez ne okozzon nehézséget az önkéntes bűnmegelőzőknek, bevontuk e munkába független belső 

technikai segítségként a Biztor Alkusz Kft. munkatársait, akik majd felkeresik a több mint kétezer 

egyesületben tevékenykedő, mintegy 56 ezer polgárőrt, és segítenek a szükséges dokumentumok 

kiállításában. Ezt követően azoknak a polgárőröknek, akik szolgálatellátás során szenvednek balesetet – 

legyen az földön, vízen, levegőben, vagy akár lóháton – vállaljuk, hogy a balesetes kórházi ellátásának 

napi térítéséhez való hozzájárulástól a halálesetig különböző, meghatározott összegű kártérítést 

nyújtunk.” 

 

BIZTOSÍTOTTAK:  

Az Aegon Csoportos Biztosítás alkalmazásában biztosítottak az Országos Polgárőr Szövetség polgárőr 

egyesületeinek tagjai, akik polgárőr igazolvánnyal rendelkeznek, és polgárőr szolgálatot teljesítenek.  

A biztosítási fedezet a polgárőr szolgálat tényleges megkezdésétől a polgárőr szolgálat tényleges 

befejezéséig terjedő időre terjed ki a biztosított polgárőrre,  

aki Csoportos Biztosításhoz személyes hozzájáruló NYILATKOZATOT (mellékelve) tett, megküldve a 

kozpontiiroda@opsz.hu email-címre. 

 

BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK 

A BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK A SZOLGÁLATI NAPLÓ TANÚSÁGA SZERINTI AKTÍV 

SZOLGÁLAT IDEJE ALATT BEKÖVETKEZETT BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEKRE ÉRVÉNYESEK. 
 

Balesetbiztosítások 
Biztosítási 

összegek 

Baleseti halál esetére szóló biztosítás 300 000 Ft 

Baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodásra szóló biztosítás (1-100%) 500 000 Ft 

Baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés esetére szóló, progresszív térítést nyújtó biztosítás 40 000 Ft 

Baleseti eredetű keresőképtelenség esetére szóló, egyösszegű térítést nyújtó biztosítás, a 28. napon 40 000 Ft 

Baleseti eredetű kórházi ápolás esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás, az 1. naptól 1 000 Ft 

 

Részletesebb tájékoztatást a személyes hozzájáruló NYILATKOZAT megküldése után kap a biztosított: 

1.   A polgárőr igazolvánnyal rendelkező és biztosítandó személyek nevét és lakóhelyét és polgárőr 

igazolványának számát az érintett polgárőr személyes hozzájáruló nyilatkozata alapján az OPSZ 

írásban, bizonyítható módon közli a biztosítóval – a Biztor Alkusz Kft.-vel koordinálva.  

2.   A polgárőr nevének, lakóhelyének és polgárőr igazolványa számának közlésével a polgárőr 

biztosítottnak minősül.    

3.   Jelen Ajánlatra a Biztosító egészségi kockázatelbírálást nem alkalmaz. 
 

A biztosítási ügyintézést a Biztor Alkusz Kft. végzi: 

1. A Biztor Alkusz Kft. (Gyeskó Viktória, ügyvezető tel.: 0670-3877-243; 06-42-595-248) a szerződésről 

részletesen tájékoztatja valamennyi egyesületi elnököt 

2. A Biztor Alkusz Kft. összegyűjti, ellenőrzi, rögzíti a személyes hozzájáruló nyilatkozatokat, majd 

továbbítja az Aegonnak 

3. A Biztor Alkusz Kft. fogadja és közvetíti az Aegonnak a káresemény bejelentését. 
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