Termékbemutató
a Nyugalom életbiztosításhoz
(GG16)

Termékbemutatónkban a megkötendő szerződés legfontosabb
jellemzőit kívánjuk bemutatni, mely segít megismerni az életbiztosítás legfontosabb tulajdonságait.
Jelen tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek. Kérjük, hogy a szerződés megkötése előtt minden esetben figyelmesen olvassa el a szerződési feltételeket is!

Hosszú távú kegyeleti program

A Nyugalom rendszeres díjas életbiztosítás a jövő egy elkerülhetetlen állomására, annak anyagi gondjára kínál megoldást.
Kisebb összegű rendszeres befizetésekkel biztosíthatja időskori nyugalmát, mentesítheti gyermekeit, rokonait szerettük elvesztésekor, a hirtelen rájuk szakadó anyagi gondok alól.
Konstrukciónk egy életbiztosítási szerződés keretén belül nyújt lehetőséget a végső nyugalomba-helyezés költségeinek fedezetére.
Szerződéskötéskor meghatározhatja, hogy mekkora összeget szeretne temetésére szánni, mely az évek során gyarapodva garantálja, hogy az Ön halála esetén a hozzátartozói rendelkezésére áll az Ön méltó búcsúztatásával felmerülő kiadások fedezete.
Ha a szerződés 5. évfordulóját követően váratlan, súlyos, visszafordíthatatlan, kritikus betegséget diagnosztizálnak Önnél,
további segítségre is számíthat díjmentesen, hiszen előrehozott szolgáltatásként társaságunk a gyógyítással járó anyagi
terhek enyhítése érdekében kifizeti Önnek az aktuális biztosítási összeg 30%-át, amennyiben az Ön szerződése megfelel
a feltételekben rögzített követelményeknek. Természetesen a díjfizetés folytatása mellett, a szerződése továbbra is
fennmarad.

Kinek ajánljuk?

• Azoknak, akik a jövőre gondolva előre megtervezik az elkerülhetetlen kiadásokat, és ennek érdekében a szerződés tartama
alatt folyamatosan fizetik a szerződésben meghatározott díjrészleteket.
• Azoknak, akik szeretnének előre gondoskodni a temetéssel, búcsúztatással járó kiadások megteremtéséről, ezzel segítve a
hátramaradottakat, hogy az érzelmi veszteségüket ne tetézze anyagi probléma.
• Azok számára, akiknek esetleg nincsenek közeli rokonaik, akik felvállalnák a végső kiadásokat.
• Azoknak, akik egy nem várt időpontban bekövetkező szerencsétlen esemény esetére gondoskodni kívánnak családjuk anyagi
biztonságáról, mentesítve őket a hirtelen nagyobb kiadás terhe alól!
Nysz.: 20339
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Mi az, amiben ez a teljes életre szóló életbiztosítás többet tud nyújtani
más gondoskodási formákhoz képest?
• A szerződés kedvezményezettjei szerződéskötéskor név szerint megjelölhetők, és a későbbiekben – a biztosítási esemény
bekövetkezése előtt – bármikor módosíthatóak.
• Az életbiztosítás alapján fizetendő szolgáltatási összeg nem része a hagyatéknak, így amennyiben a kedvezményezettek név szerint kerültek megjelölésre, akkor nem kell a – gyakran hosszan elhúzódó – hagyatéki eljárás befejezéséig várni a
biztosító szolgáltatására, továbbá a kedvezményezettet a kifizetett összeg után örökösödési illetékfizetési kötelezettség sem terheli.
• Az életbiztosítási összeg mentes a végrehajtás alól.
• A biztosítási esemény alapján történő kifizetések (szolgáltatások) összegei mentesülnek a kamatadó alól.
• Öngondoskodásra kiválóan alkalmas program, hiszen rendszeres, kisebb összegű befizetésekkel biztosíthatja a saját temetésével kapcsolatos kiadások fedezetét!
• Nagyfokú biztonság jellemzi, hiszen a szolgáltatás részeként kifizetendő biztosítási összeg legalább akkora mértékű, amekkorát Ön a szerződéskötéskor meghatározott, az ezen felüli hozamból pedig nyereségrészesedést, illetve hűségnyereséget is
jóváírunk a szerződésen, amennyiben nem szünteti meg lejárat előtt a szerződését!
• Pénzzavar esetén részlegesen vagy teljesen díjmentesíthető a szerződés! Komolyabb anyagi nehézség esetén szerződését
visszavásárolhatja.

A Nyugalom életbiztosítás bemutatása

Az életbiztosítás szolgáltatása
• Amennyiben Ön, mint a szerződés biztosítottja a kockázatviselés tartama alatt elhalálozik, társaságunk a kedvezményezett
részére kifizeti a teljes biztosítási összeget, a nyereségrészesedést és a hűségnyereséget, így a hátramaradottak mentesülnek a hirtelen fellépő anyagi terhek alól.
• Díjmentes szolgáltatásként az 5. biztosítási év elteltét követően – amennyiben a Nyugalom életbiztosítás feltételében
meghatározott biztosítási szerződéssel rendelkezik –, a kockázatviselés tartama alatt diagnosztizált kritikus betegségek
esetén Ön, mint biztosított, kérheti előrehozott szolgáltatásként a biztosítási esemény időpontjában aktuális biztosítási
összeg 30%–át. Ezzel egy időben ennek a részkifizetésnek összegével csökken a haláleseti szolgáltatás aktuális biztosítási összege. További díjfizetés mellett a szerződés fennmarad.
• Díjmentes szolgáltatásként telefonos asszisztencia szolgáltatás vehető igénybe, mellyel információt kaphat:
– orvosi rendelőkről és ügyeletekről, szakorvosi rendelőkről és ügyeletekről, gyógyszertárakról és gyógyszertári
ügyeletekről,
– diagnosztikai eredményekről, diagnózis értelmezéséről, gyógyszerekről,
– baleseti rehabilitációval kapcsolatos tudnivalókról.
• Amennyiben Ön szerződéskötéskor választott baleseti kórházi napi térítésre vonatkozó kiegészítő biztosítást, akkor a
baleset napjától számított két éven belül szükségessé váló, a balesettel összefüggő kórházi ápolási napjaira napi ápolási
térítést fizet társaságunk az Ön által választott biztosítási összeg alapján.
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Nyugalom életbiztosítás főbb jellemzői

• A biztosítási védelem élete végéig tart, 85 éves kora után biztosítási díjat sem kell fizetnie. A szerződés díjfizetési időtartama
minimálisan 5 év, maximálisan pedig akár 45 év is lehet.
• Meghatározhatja az Ön által elképzelt jövőbeni szolgáltatás minimális összegét a társaságunk által felkínált lehetőségek
közül választva. Ez az összeg a múló évekkel mindenképpen gyarapodni fog. A biztosítás értékállóságának megőrzése
érdekében minden biztosítási évfordulót követően automatikusan 3%-os mértékű díjnövelést alkalmaz a biztosító, melynek
alapján emelkedik a végső esemény időpontjában kifizetésre kerülő szolgáltatás összege.
• A baleseti kórházi napi térítés kiegészítő biztosítás választása esetén különböző biztosítási összegek közül választhat.
• A biztosító a befizetett díjakból képzett díjtartalékot a törvényi előírásnak megfelelően főként állampapírokba, bankbetétekbe, kötvényekbe fekteti, ezért a hozam mérsékelt, de a garantált (technikai) kamat miatt legalább évi 2,25%. A biztosítási
összeg a garantált kamat előre történő beszámításával kerül meghatározásra. Amennyiben a biztosító a garantált kamatnál
nagyobb hozamot tud elérni, a különbözetből Ön is részesül. Az összeget társaságunk nyereségrészesedésként írja jóvá az
Ön szerződésén évente.

Díjazzuk hűségét!

Amennyiben egy szerződés nem kárkifizetéssel szűnik meg, az ezeken a szerződéseken felhalmozott nyereséget évente szétosztjuk azon ügyfeleink szerződései között, akiknek élő szerződése van. Ezt az összeget társaságunk később a szolgáltatással
egyidejűleg fizeti ki a kedvezményezett részére hűségnyereség formájában.

Fontos tudnivalók

• Az érvényesen létrejött szerződés kockázatviselése annak a napnak a 0. órájával kezdődik, amikor az első díj (díjelőleg)
a biztosító számlájára beérkezik, vagy az első díjat (díjelőleget) a biztosításközvetítő nyugtával igazolható módon átvette.
• A biztosító a szerződés kezdetétől számított 2 éven belül korlátozottan szolgáltat az alábbiak szerint:
– A szerződéskötést megelőző 3 évben már meglévő, diagnosztizált vagy kezelt betegségekkel okozati összefüggésben bekövetkezett halál esetében társaságunk az addig befizetett díjakat fizeti ki a szerződő részére.
– Minden más esetben azonban a szerződés aktuális, kötvényben rögzített biztosítási összegét fizeti társaságunk a
haláleseti szolgáltatásra megnevezett kedvezményezett részére.
• A rendszeresen fizetendő éves díj havi, negyedéves, és féléves részletekben is fizethető. A biztosító havi díjfizetéstől eltérő
fizetési ütem esetén kedvezményt adhat!
• Amennyiben díjelmaradás történik, és a szerződő az elmaradt díj esedékességétől számított 3 hónapig nem fizeti meg az
elmaradt díjakat, és a szerződésnek van visszavásárlási értéke, akkor a biztosító a szerződést díjmentesíti. Ha a szerződésnek nincs visszavásárlási értéke, akkor a szerződés kifizetés nélkül megszűnik.
• Visszavásárláskor a szerződés aktuális visszavásárlási értékét fizeti ki társaságunk. A visszavásárlással megszüntetett szerződést nem lehet újra hatályba léptetni!
• Díjmentesítésre, részleges díjmentesítésre, visszavásárlásra a szerződés tartamának egytizede, de leghamarabb két díjjal rendezett biztosítási év után van lehetőség.
• A módosítások csak biztosítási évfordulóval hajthatóak végre.
• A biztosító a biztosítási esemény bejelentését követően a teljesítéshez szükséges dokumentumok beérkezését követő 15
napon belül fizeti ki a szolgáltatást.
• Társaságunk a biztosított életében esedékes szolgáltatást a biztosítottnak, a biztosított halála esetén esedékes szolgáltatást
a haláleseti kedvezményezettnek, vagy kedvezményezett hiányában a biztosított örököseinek fizeti ki.
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Fogalomtár

Biztosítási összeg: a biztosítási szerződésben meghatározott összeg, ami a szolgáltatás alapja.
Díjtartalék: a díj azon része, amelyet a biztosító a későbbi kifizetésekre (halál) tartalékol.
Garantált (technikai) kamat: a biztosító által a díjtartalékon garantáltan jóváírt kamat, melynek mértéke évi 2,25%. A biztosítási
összeg a garantált kamat előre történő beszámításával kerül meghatározásra!
Nyereség: a díjtartalék garantált kamaton felüli hozama.
Nyereségrészesedés: a biztosító által évente jóváírt összeg, amely a garantált kamaton felüli hozam legalább 80%-a.
Hűségnyereség: az idő előtt felmondott szerződések nyereségrészesedésének szétosztása, melyet a biztosító évente ír jóvá
a szerződésen.
Díjmentesítés: a szerződés díjmentesítése során a biztosító az addig befizetett díjak alapján meghatároz egy díjmentes biztosítási összeget, melyet a biztosítási esemény bekövetkezésekor szolgáltatásként kifizet. A szerződésre a továbbiakban díjfizetési
kötelezettség nincs!
Részleges díjmentesítés: amennyiben a szerződő csökkenteni kívánja a biztosítási díjat, akkor a biztosító a szerződési feltételekben meghatározottak szerint a következő biztosítási évfordulótól csökkenti a továbbiakban fizetendő díjat és az ahhoz
tartozó szolgáltatási összeget. A csökkentett díjról és a csökkentett biztosítási összegről az igény feldolgozását követően tájékoztatja a szerződőt.
A díjmentesítés és a részleges díjmentesítés pénzügyileg nem előnyös az ügyfél számára!
Visszavásárlás: a szerződés visszavásárlása során a biztosító a szerződés visszavásárlási értékét fizeti ki a szerződő részére.
A szerződésnek legkorábban a tartam egytizede, de minimum két díjjal rendezett biztosítási év után van visszavásárlási értéke.
A visszavásárlási érték függ a szerződés díjfizetési tartamától, és az eltelt időtől. A szerződés visszavásárlása a tartam első
éveiben jelentős veszteséggel jár!
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Változás 2018.07.28.-tól:

2018.07.28-tól aláírt Nyugalom biztosítások esetében az alábbi záradék kerül a szerződésre, a mellékelt
termékbemutatóban szereplő első 2 év korlátozott szolgáltatás helyett

Várakozási időre vonatkozó záradék
A Nyugalom életbiztosítás szerződési feltételeinek X.2.1. és X.3.1 pontjaitól eltérően a szerződéskötést
megelőző 3 éven belüli betegségekre, illetve maradandó egészségkárosodásra vonatkozó kizárások jelen
szerződésre nem alkalmazhatóak.
A biztosító a jelen szerződésben várakozási időt köt ki, melynek időtartama a szerződés létrejöttétől
számított 6 hónap.( az eddigi 2 év helyett). A biztosító kockázatviselése a várakozási idő alatt részleges,
kizárólag a balesetekre, illetve a balesettel okozati összefüggésben álló biztosítási eseményekre terjed ki.
A biztosító a biztosított várakozási idő alatti nem balesetből eredő halála esetén a szerződő részére a
szerződésre befizetett díjak összegét fizeti vissza.

