
A GRAWE ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT.
Egy személyre szóló, határozott tartamú 

kockázati kiegészítő életbiztosításának különös feltételei
(RAW1ZH)

Hatályos: 2021. 01. 01-től
1. A biztosítási termék megjelölése: RAW1ZH

2. Biztosítási események és szolgáltatások
A GRAWE Életbiztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) a szerződő díjfizetése ellenében az alábbi szolgáltatásokat 
nyújtja:
a) Ha a biztosított halála a főbiztosítás díjfizetési időtartama alatt következik be, a Biztosító a főbiztosítás alapján ese-

dékes szolgáltatáson felül kifizeti a megállapodás szerint a kockázati kiegészítő biztosítás összegét is. A kockázati 
kiegészítő biztosítás alapján járó szolgáltatás a szükséges igazolások bemutatását követő 15 napon belül esedékes 
akkor is, ha a főbiztosításból eredő szolgáltatás később válik esedékessé. A termék technikai hozamát 1,8%-os tech-
nikai kamattal számítja a Biztosító.

b) Amennyiben a biztosított a biztosítási szerződés lejártakor életben van, a biztosítás további díjfizetés és a biztosítási 
összeg kifizetése nélkül megszűnik. 

c) Ez a kiegészítő biztosítás nyereségrészesedésre (többlethozam-visszajuttatásra) nem jogosít.

3. A biztosítás tartama, korhatárok
a) A biztosítás megköthető minden 0-65 év közötti személyre orvosi vizsgálat nélkül, míg 66-70 éves kor között orvo-

si vizsgálattal köthető meg
b) Maximális belépési kor: 70 év
c) Maximális életkor lejáratkor: 75 év, de legfeljebb a főbiztosítás maximális lejárati kora

4. Biztosítási díj
a) A biztosítási díjakat addig kell fizetni, ameddig a biztosított személy él, de legkésőbb a főbiztosítás lejártáig.
b) A biztosítási díjfizetés tartamának felső határa: a főbiztosítási díjfizetés időtartamának lejárta, legfeljebb a biztosított 

75. életéve.
c) A biztosítási díjfizetés minimális időtartama: 1 év

5. Biztosítási összeghatárok
a) Minimális biztosítási összeg: 100.000 Ft
b) Maximális biztosítási összeg biztosítottanként: 9.000.000 Ft 

6. A biztosítás területi hatálya
A  biztosítási védelem az egész Föld területére kiterjed.

7. Záradék
E biztosítási indexálással értékkövetővé tehető (lásd az Indexálási Záradékban).

8. Egyéb feltételek
Jelen Különös Szerződési Feltételek  a GRAWE Életbiztosító Zrt-vel kötött biztosítási szerződés részét képezik, feltéve, 
hogy a biztosítási szerződést jelen különös szerződési feltételekre hivatkozással kötötték. Az itt nem szabályozott kér-
désekben a GRAWE Életbiztosító Zrt. Általános Balesetbiztosítási Feltételei és a hatályos jogszabályok az irányadók. 
A kizárásokat valamint a Biztosító mentesülésének eseteit az Általános Balesetbiztosítási Feltételek szabályozzák, 
melyek ezen kiegészítő biztosításra is vonatkoznak.


