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Biztosítók által kiadott készpénzcsekkek ismertetője. 

 
• Minden biztosító által kiadott csekket szigorú számadású bizonylatként a bizonylati rendben 

leírtaknak megfelelően kell kezelnünk. 
• A biztosítók által sorszámmal is nyilvántartott csekkeket a kiadott szerződés mellé a nyilvántartó 

rendszerben ki kell vezetni. Az átvett csekkeket a nyilvántartó rendszer saját nyomtatványok 
alatti menüjében lehet leellenőrizni. 

• A kiadásunkról a bizonylati rendben leírtaknak megfelelően nyilvántartást kell vezetni. 
• Amennyiben van az ügyfél által már befizetett csekkszelvényünk akkor azt PDF formában 

beszkennelve csatoljunk a nyilvántartó rendszerben a szerződés melletti dokumentumokhoz. 
• A csekkekhez feltüntetett fizetendő összeget TILOS az ügyféltől beszedni, azt kizárólag az ügyfél 

fizetheti be!! 
 

 
 

AEGON:   
• Befizetett csekk szelvény eredeti példányát és a csekktükörkép bizonylatát az ajánlat mellé kell tűzni. 
• Csekkazonosító (csekksorszám):  8 karakterből az ajánlatra csak az első 7 számot kell felírni. Az utolsó  

szám futósorszám. Ha a csekksorszám első karaktere nulla, akkor azt a Brokkából történő kiíráskor nem 
kell beütni. 

• A csekktükörkép bizonylatán szereplő matricából ez egyik példányt az ügyfél ajánlatára a másikat a 
példányt biztosító ajánlatára kell ragasztani! 
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• A biztosítás közvetítő kódjához mindenki a saját, korábban megküldött Aegon-os kódját írja be. 
Amennyiben ilyen kódja még nincs, akkor a 0000912441-es kódot kell beírni. 

• Az ügyfél mindig írja alá a csekktükörkép bizonylatát, amivel igazolja, hogy az első díj befizetéséhez tartozó 
csekket átvette tőlünk. 

 

ALLIANZ: 
• Központilag küldik, külön nyomtatvány nincs (kivéve utas biztosításokhoz kiadott csekk. Csekksorszám 

a csekklap bal alsó sarkában található.) 
 

GENERALI:   
 

• Csekksorszám: A csekk bal oldalán lévő AZON. szöveg után lévő 9 karakter. Brokkából történő kiírás során 
csak az első nyolc karaktert kell beírni a kilencedik futósorszám 

• A befizetett csekk eredeti példányát az ajánlat mellé kell tűzni. 
 

 
 

GROUPAMA:  
Csekksorszám: Tőszelvényen lévő sorszám vagy a csekklap alsó részén található első 7 szám a nyolcadik 
futósorszám. A kiadott csekkek tőszelvényeit felhasználást követően kitöltve kell visszaküldeni. 

• Kizárólag első díj befizetésére alkalmazható, de kivételes esetekben folytatólagos díj is befizethető rajta. 
• Az 1. Mellékletben szereplő nyilatkozatot minden esetben töltsük ki és egy példányt ügyfél által aláírt 

módon csatoljunk az ajánlatunk mellé. 
 

 
 

Csekksorszám 

Csekksorszám 



 

Oldalszám: 3 / 5 

  

EUB: 
• Csekksorszám a csekklap bal alsó sarkában található. 
• A kötvényszámot rá kell írni és az azonosító számunkat, ami 26188 

 
K&H: 

• Csekksorszám a csekklap bal alsó sarkában található.  
• Első és folytatólagos díj is befizethető rajta. 

 

KÖBE: 
• Kizárólag csak nyomtatni lehet a partnerportálról vagy a Webpiare-ból. A befizető azonosító miatt kézzel 

tölteni TILOS! 
• Csekksorszám a csekklap bal alsó sarkában található.  
• Első és folytatólagos díj is befizethető rajta. 

A partnerportál bejelentkezése után a Listák/Csekk menüpontban a kötvényszám és rendszám megadása a után 
a nyomtatóba bekészített csekklapra kinyomtatható a csekk. 
A szerződés kikeresésekor a szerződés részleteinél is kinyomtatható az aktuális csekk tükörkép 
 

 
 
 

MKB: 
• Csekksorszám a csekklap bal alsó sarkában található.  
• Első és folytatólagos díj is befizethető rajta. 

 
 

POSTA: 
Központilag küldik, külön nyomtatvány nincs 

 
 
COLLONADE: 

• Csekksorszám a csekklap bal alsó sarkában található.  
• Első és folytatólagos díj is befizethető rajta. 
• Egyéb módozatoknál az ügyfél nevére kell kiállítani a csekket 

 
 

SIGNAL: 
• Csekksorszám a csekklap bal alsó sarkában található.  
• Első és folytatólagos díj is befizethető rajta. 
• A befizető azonosító celláiba kell beírni a kötvényszámot! 

 
 



 

Oldalszám: 4 / 5 

  

UNION:  
 

• Csekksorszám: Az ELSŐ díj felirat feletti számsor első 9 számjegye a tízedik futósorszám. 
• Kizárólag első díj befizetésére használható 
• A befizetett csekkről másolat kell az ajánlat mellé, hogy rá tudják könyvelni a befizetett díjat. 

 

 
 

UNIQA:  
 
Első díjas csekk: 

• Csekksorszám: Az ELSŐDÍJ AZONOSÍTÓ felirat alatti számsor első 7 számjegye, az utolsó futósorszám. 
• A befizetett csekkről másolat kell az ajánlat mellé, hogy az ajánlatra tudják könyvelni a befizetett díjat. 
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Vegyes csekk: 

• Csak folytatólagos díj befizetésére szolgál 
• Csekksorszám: A VEGYES felirat alatt található számsor első 6 számjegye, az utolsó futószám. 
• Partnerkód kitöltése kötelező! Ennek hiányában nem tudják a szerződésre könyvelni a befizetett díjat.     

A partnerkódot a partnerportálról tudjátok kikeresni 
 

 
 
Partner portálra belépés után Portfólio/Adatok keresése menüpontban a szerződésszám megadásával 
kikeressük a szerződést. A partnerkódot a szerződő adatok fülön találjuk meg. 
 

 
 
Utasbiztosítási csekk: Ügyfél nevére kell kiállítani a csekket. 
 

WÁBERER: 
Központilag küldik, külön nyomtatvány nincs 
 
 

Csekksorszám 

Partnerkód 


