$*5$:(e/(7%,=726Ë7Ï=È57.g5ĥ(10ĥ.g'ė5e6=9e1<7È56$6È*
(XUyVÈOWDOiQRVeOHWEL]WRVtWiVL)HOWpWHOHL
+DWiO\RVQDSMiWyO
3UHDPEXOXP
(8) +DDNRFNi]DWHOEtUiOiVLKDWiULGĘDODWWDEL]WRVtWiVLHVHmény bekövetkezik, az ajánlatot a Biztosító csak akkor
-HOHQiOWDOiQRVV]HU]ĘGpVLIHOWpWHOHND*5$:(eOHWEL]WRVtWy
XWDVtWKDWMDYLVV]DKDHQQHNOHKHWĘVpJpUHD]DMiQODWLOD=UWYHO DWRYiEELDNEDQ%L]WRVtWy N|W|WWEL]WRVtWiVLV]HU]ĘSRQD¿J\HOPHWNLIHMH]HWWHQIHOKtYWDpVD]LJpQ\HOWEL]GpV UpV]pW NpSH]LN IHOWpYH KRJ\ D EL]WRVtWiVL V]HU]ĘGpVW
tosítási fedezet jellege vagy a kockázatviselés körülméMHOHQ iOWDOiQRV V]HU]ĘGpVL IHOWpWHOHNUH KLYDWNR]iVVDO N|W|Wnyei alapján nyilvánvaló, hogy az ajánlat elfogadásához
ték. Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar
a kockázat egyedi elbírálása szükséges.
jogszabályok az irányadók.
(9) $IRO\DPDWRVGtM¿]HWpVĦEL]WRVtWiVHOVĘGtMDpVD]HJ\1.§
V]HULGtMDVEL]WRVtWiVGtMDDNRFNi]DWYLVHOpVNH]GĘQDS$EL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpV
MiQ HVHGpNHV $ GtM PHJ¿]HWpVpW LJD]ROy GRNXPHQWX$ EL]WRVtWiVL V]HU]ĘGpV DODSMiQ D %L]WRVtWy PHJKDWiUR]RWW
PRWD]DMiQODWKR]FVDWROQLNHOO$IRO\WDWyODJRVGtM¿]HWpV
M|YĘEHOL HVHPpQ\ EL]WRVtWiVL HVHPpQ\  EHN|YHWNH]WpWĘO
esedékességénak napja a kockázatviselés kezdetének
IJJĘHQEL]RQ\RV|VV]HJPHJ¿]HWpVpUHD6]HU]ĘGĘGtM¿QDSMiWN|YHWĘpYHND]RQRVQDSWiULQDSMD
zetésére kötelezi magát.
(10) +DD6]HU]ĘGĘD]HOVĘEL]WRVtWiVLGtMDWD  EHNH]GpV$EL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVWDUWDOPiWD]DMiQODWpVDEL]WRVtWiVL
EHQIRJODOWLGĘSRQWRWPHJHOĘ]ĘHQEH¿]HWLD]|VV]HJHW
N|WYpQ\ HJ\WWHVHQ KDWiUR]]iN PHJ$ EL]WRVtWiVL V]HU]ĘD%L]WRVtWyDEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVEHQPHJMHO|OWLGĘSRQdés részét képezik az ajánlattételkor hatályos általános és
WLJNDPDWPHQWHVHOĘOHJNpQWNH]HOL
NO|Q|VV]HU]ĘGpVLIHOWpWHOHN
(11) $%L]WRVtWyNRFNi]DWYLVHOpVHYpJHWpUDV]HU]ĘGpVPHJV]ĦQpVpYHO
2.§
$%L]WRVtWyNRFNi]DWYLVHOpVpQHNNH]GHWHpVYpJH
(12) $ )HOHN D V]HU]ĘGpVEHQ YiUDNR]iVL LGĘW N|WKHWQHN NL
PHO\QHNLGHMHKyQDS$YiUDNR]iVLLGĘDODWWD%L]WRVt(1) A Biztosító kockázatviselésének kezdete az ajánlat kelWyNL]iUyODJDEDOHVHWEĘOpVKHYHQ\IHUWĘ]ĘPHJEHWHJHWpQHN KyQDSMiW N|YHWĘ KyQDS HOVĘ QDSMD KD D )HOHN
GpVEĘO HUHGĘ EL]WRVtWiVL HVHPpQ\HN YRQDWNR]iViEDQ
HQQpONpVĘEELLGĘSRQWEDQQHPHJ\H]QHNPHJ$EL]WRviseli a kockázatot.
VtWiVLV]HU]ĘGpVDNNRUM|QOpWUHKDDIHOHNDEL]WRVtWiVL
IHOWpWHOHNEHQ PHJHJ\H]QHN pV V]HU]ĘGpVL DNDUDWXNDW (13) $ 6]HU]ĘGĘQHN MRJiEDQ iOO D V]HU]ĘGpVW D N|WYpQ\
írásba foglalják.
NpV]KH]YpWHOpWĘOV]iPtWRWWQDSRQEHOOtUiVEDQIHOPRQGDQLHUUĘODMRJiUyOpUYpQ\HVHQQHPPRQGKDWOH
(2) $V]HU]ĘGpVDNNRULVOpWUHM|QKDD%L]WRVtWyD]DMiQODWUD
$PHQQ\LEHQ D 6]HU]ĘGĘ D N|WYpQ\ Np]KH]YpWHOpWĘO
DQQDNEHpUNH]pVpWĘOV]iPtWRWWQDSRQEHOO±DPHQ\számított 30 napon belül él a felmondás jogával, úgy
nyiben az ajánlat elbírálásához egészségügyi vizsgáH]HQMRJJ\DNRUOiVVDOHJ\LGHMĦOHJD%L]WRVtWyNRFNi]DWlatra van szükség 60 napon belül – nem nyilatkozik,
YLVHOpVHPHJV]ĦQLNDYRQDWNR]yMRJQ\LODWNR]DW%L]WRVtfeltéve, hogy az ajánlatot a jogviszony tartalmára voWyKR]W|UWpQĘEHpUNH]pVpQHNQDSMiQ$IHOPRQGiVMRJD
QDWNR]yMRJV]DEiO\EDQHOĘtUWWiMpNR]WDWiVELUWRNiEDQD
QHPLOOHWLPHJD6]HU]ĘGĘWKLWHOIHGH]HWLpOHWEL]WRVtWiV
Biztosító által rendszeresített ajánlati lapon és a díjszavalamint a 6 hónapot meg nem haladó tartamú életbizEiVQDNPHJIHOHOĘHQWHWWpN
tosítás esetében.
(3) $  EHNH]GpVV]HULQWLHVHWEHQDV]HU]ĘGpV±D]DMiQ(14)
$PHQQ\LEHQD6]HU]ĘGĘpOD  EHNH]GpVEHQIRJODOW
lat szerinti tartalommal – az ajánlatnak a Biztosító vagy
IHOPRQGiVL MRJiYDO D %L]WRVtWy IRO\DPDWRV GtM¿]HWpNpSYLVHOĘMH UpV]pUHW|UWpQĘiWDGiV LGĘSRQWMiUD YLVV]DVĦ WHUPpN HVHWpQ D] pYHV GtMQDN HJ\V]HUL GtM¿]HWpVĦ
PHQĘ KDWiOO\DO D NRFNi]DW HOEtUiOiVL KDWiULGĘ HOWHOWpW
WHUPpNHVHWpQD]HJ\V]HULGtMHOVĘEL]WRVtWiVLpYUHDUiN|YHWĘQDSRQM|QOpWUH
Q\RVtWRWWUpV]pQHNOHJIHOMHEEHGUpV]pWDEH¿]HWHWW
(4) A Biztosító minden esetben a biztosítási fedezetet igadíjból levonja és a fennmaradó összeget visszautalja a
zoló dokumentumot (a továbbiakban: kötvény) állít ki.
6]HU]ĘGĘQHN
(5) +DDN|WYpQ\D6]HU]ĘGĘDMiQODWiWyOHOWpUpVD]HOWpUpVW
(15)
$ 6]HU]ĘGĘ IHOPRQGy Q\LODWNR]DWiQDN Np]KH]YpWHOpW
D6]HU]ĘGĘDGRNXPHQWXPNp]KH]YpWHOpWN|YHWĘHQNpN|YHWĘHQD%L]WRVtWyN|WHOHVQDSRQEHOOD6]HU]ĘGĘ
VHGHOHPQpONOQHPNLIRJiVROMDDV]HU]ĘGpVDIHGH]HiOWDO D EL]WRVtWiVL V]HU]ĘGpVVHO NDSFVRODWEDQ EiUPHO\
tet igazoló dokumentum szerinti tartalommal jön létre.
WHOMHVtWHWWEH¿]HWpVHNNHONDSFVRODWRVHOV]iPROiVWPHJEz a rendelkezés lényeges eltérésekre akkor alkalmazküldeni.
KDWyKDD%L]WRVtWyD]HOWpUpVUHD6]HU]ĘGĘ¿J\HOPpW
a kötvény átadásakor kifejezetten felhívta. Ha felhívás
3.§
HOPDUDGDV]HU]ĘGpVD]DMiQODWWDUWDOPiQDNPHJIHOHOĘ$EL]WRVtWiVLLGĘV]DN
en jön létre.
$EL]WRVtWiVLLGĘV]DNDMHOHQEL]WRVtWiVLIHOWpWHOHNpUWHOPpEHQ
(6) $]DMiQODWWHYĘD]DMiQODWiKR]DQQDNPHJWpWHOpWĘOV]imított 15 napig, ha az ajánlat elbírálásához egészség- DGtMHVHGpNHVVpJpWĘOV]iPtWRWWpY
ügyi kockázatfelmérésre van szükség, 60 napig van
kötve.
(7) Ha a Biztosító kifejezett nyilatkozata nélkül létrejött
V]HU]ĘGpVDOpQ\HJHVNpUGpVEHQHOWpUD%L]WRVtWyMHOHQ
iOWDOiQRV V]HU]ĘGpVL IHOWpWHOHLWĘO D %L]WRVtWy D V]HU]ĘGpVOpWUHM|WWpWĘOV]iPtWRWWQDSRQEHOOMDYDVROKDWMD
KRJ\DV]HU]ĘGpVWDMHOHQiOWDOiQRVV]HU]ĘGpVLIHOWpWHOHNQHN PHJIHOHOĘHQ PyGRVtWViN +D D 6]HU]ĘGĘ D MDvaslatot nem fogadja el, vagy arra 15 napon belül nem
válaszol, a Biztosító az elutasítástól vagy a módosító
MDYDVODW 6]HU]ĘGĘ iOWDO W|UWpQĘ Np]KH]YpWHOpWĘO V]iPtWRWWQDSRQEHOODV]HU]ĘGpVWQDSUDtUiVEDQIHOmondhatja.

4.§
$EL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVPHJV]ĦQpVH
$ EL]WRVtWiVL V]HU]ĘGpV PHJV]ĦQLN D EL]WRVtWiVL HVHPpQ\
bekövetkeztével, felmondással (visszavásárlás), és a 2.§
(11) bekezdésében, 7.§ (4) bekezdésben, 8.§ (7) bekezdésben foglalt esetekben foglalt esetekben.
5.§
$EL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVDODQ\DL
$ %L]WRVtWy *5$:( eOHWEL]WRVtWy =iUWN|UĦHQ 0ĦN|GĘ
Részvénytársaság.

$6]HU]ĘGĘD]D)pODNLD%L]WRVtWyYDODV]HU]ĘGpVWPHJN|WLpVDGtM¿]HWpVpUHN|WHOHV
A Biztosított az a személy, akinek az életét, testi épségét
biztosították.
$ .HGYH]PpQ\H]HWW az, akit a szolgáltatás jogosultjának
megneveztek.

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7) $  EHNH]GpVEHQIRJODOWDNDWDV]HU]ĘGpVEHQPHJKDtározott lényeges körülmények változására vonatkozó
bejelentési kötelezettség megsértésének következméQ\HLUHLVPHJIHOHOĘHQDONDOPD]QLNHOO$%L]WRVtWyH]]HO
kapcsolatos jogainak gyakorlására nyitva álló ötéves
LGĘV]DN D YiOWR]iVEHMHOHQWpVL KDWiULGĘ OHWHOWpW N|YHWĘ QDSRQ NH]GĘGLN$ YiOWR]iV EHMHOHQWpVUH Q\LWYD iOOy
KDWiULGĘ D YiOWR]iV WXGRPiViUD MXWiViWyO V]iPtWRWW 
nap.
(8) $SpQ]PRViVpVWHUURUL]PXV¿QDQV]tUR]iVDPHJHOĘ]pVpUĘO pV PHJDNDGiO\R]iViUyO V]yOy  pYL /,,, W|Uvény (továbbiakban: Pmt.) 12. § (3) bekezdése alapján
D 6]HU]ĘGĘ N|WHOHV D WXGRPiVV]HU]pVWĘO V]iPtWRWW |W
munkanapon belül értesíteni a Biztosítót a Pmt. 6-9.
§-ai szerinti ügyfél-átvilágítás keretében megadott-, illetve a Pmt. szerinti tényleges tulajdonos személyét
pULQWĘDGDWRNEDQEHN|YHWNH]HWWYiOWR]iVRNUyO

6.§
$.HGYH]PpQ\H]HWWMHO|OpVHpVPHJYiOWR]WDWiVD
eOHWEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVEHQ.HGYH]PpQ\H]HWWDV]HU]ĘGpVEHQPHJQHYH]HWWV]HPpO\
$6]HU]ĘGĘD.HGYH]PpQ\H]HWWHWD%L]WRVtWyKR]FtPzett és a Biztosítónak eljuttatott írásbeli nyilatkozatával
jelölheti ki, és a biztosítási esemény bekövetkeztéig
ugyanilyen formában a kijelölését visszavonhatja, megYiOWR]WDWKDWMD+DQHPD%L]WRVtWRWWD6]HU]ĘGĘPLQGezekhez a Biztosított írásbeli hozzájárulása szükséges.
A Kedvezményezett kijelölése hatályát veszti, ha a
8.§
Kedvezményezett a biztosítási esemény bekövetkezte
Jognyilatkozatok
HOĘWWPHJKDOYDJ\MRJXWyGQpONOPHJV]ĦQLN
(1) $PHQQ\LEHQ D 6]HU]ĘGĘ ODNFtPHW YiOWR]WDWRWW GH D
Ha a Biztosító szolgáltatásához való jogot a KedvezYiOWR]iVW QHP N|]|OWH D %L]WRVtWyYDO D 6]HU]ĘGĘYHO
PpQ\H]HWWQHPV]HU]LPHJDNNRUD]D6]HU]ĘGĘWLOOHWL
N|]OHQGĘ MRJQ\LODWNR]DWRN KDWiO\RVViJiKR] D %L]WRVt
PHJ $PHQQ\LEHQ D 6]HU]ĘGĘ PHJKDOW YDJ\ MRJXWyG
Wy UpV]pUĘO HOHJHQGĘ D] iOWDOD LVPHUW XWROVy ODNFtPpUH
QpONO PHJV]ĦQW ~J\ D V]ROJiOWDWiVUD D %L]WRVtWRWW
igazolható módon küldött levél. A nyilatkozat annak a
vagy örököse jogosult.
%L]WRVtWy iOWDO W|UWpQW HONOGpVpWĘO V]iPtWRWW  QDSRQ
A Kedvezményezett módosítása a Biztosító számára
válik hatályossá.
FVDNDNNRUWyOKDWiO\RVDPLNRUD]WQHNLD6]HU]ĘGĘtUiV(2) $PHQQ\LEHQD6]HU]ĘGĘDEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVWV]pNban bejelentette.
helyén (telephelyén) kötötte meg, a székhely (telephely)
áthelyezése esetén az (1) bekezdés rendelkezéseit kell
7.§
PHJIHOHOĘHQDONDOPD]QL
.|]OpVLpVYiOWR]iVEHMHOHQWpVLN|WHOH]HWWVpJ
(3)
$PHQQ\LEHQD6]HU]ĘGĘ(XUySiQNtYOLODNyKHO\UHN|O$ 6]HU]ĘGĘ%L]WRVtWRWW D V]HU]ĘGpVN|WpVNRU N|WHOHV D
tözik, a Biztosító felé meg kell neveznie magyarországi
biztosítás elvállalása szempontjából minden olyan léNp]EHVtWpVLPHJEt]RWWMiWHOOHQNH]ĘHVHWEHQD]  EHnyeges körülményt a Biztosítóval közölni, amelyeket
kezdés rendelkezései érvényesülnek.
ismer, vagy ismernie kellett. A Biztosító írásban közölt
NpUGpVHLUH DGRWW D YDOyViJQDN PHJIHOHOĘ YiODV]RNNDO (4) $]pOHWEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVPHJN|WpVpKH]pVPyGRVtWiViKR]KDDV]HU]ĘGpVWQHPĘN|WLPHJD%L]WRVtWRWW
D6]HU]ĘGĘ%L]WRVtWRWWN|]OpVLN|WHOH]HWWVpJpQHNHOHJHW
írásbeli hozzájárulása szükséges.
tesz.
$ N|]OpVUH LOOHWĘOHJ D YiOWR]iV EHMHOHQWpVpUH LUiQ\XOy (5) +DD%L]WRVtWRWWNLVNRU~pVDV]HU]ĘGpVWQHPDW|UYpnyes képviseletet gyakorló személy köti meg, a szerkötelezettség megsértése esetében a Biztosító köte]ĘGpV pUYpQ\HVVpJpKH] D J\iPKDWyViJ MyYiKDJ\iVD
lezettsége nem áll be, kivéve, ha bizonyítják, hogy az
szükséges. A gyámhatóság jóváhagyásával érvényes a
HOKDOOJDWRWWN|UOPpQ\WD%L]WRVtWyDV]HU]ĘGpVN|WpVNRU
V]HU]ĘGpV DNNRU LV KD D EL]WRVtWRWW D FVHOHNYĘNpSHVismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási eseségében vagyoni jognyilatkozatai tekintetében részlemény bekövetkeztében. Ha a Biztosító csak a szerJHVHQNRUOiWR]RWWYDJ\FVHOHNYĘNpSWHOHQQDJ\NRU~V]H]ĘGpVN|WpV XWiQ V]HUH] WXGRPiVW D V]HU]ĘGpVW pULQWĘ
mély.
OpQ\HJHVN|UOPpQ\UĘODWXGRPiVV]HU]pVWĘOV]iPtWRWW
 QDSRQ EHOO tUiVEDQ MDYDVODWRW WHKHW D V]HU]ĘGpV (6) +DD6]HU]ĘGĘD%L]WRVtWRWWKR]YDJ\DNHGYH]PpQ\HPyGRVtWiViUD LOOHWĘOHJ  KD D NRFNi]DWRW V]DEiO\]DWD
zetthez intézett írásbeli nyilatkozattal kötelezettséget
pUWHOPpEHQ QHP YiOODOKDWMD  D V]HU]ĘGpVW  QDSUD
vállal arra, hogy a kedvezményezett kijelölését folyaírásban felmondhatja.
matosan hatályban tartja, a kedvezményezett kijelölését nem lehet visszavonni vagy megváltoztatni azon
$ 6]HU]ĘGĘ pV D %L]WRVtWRWW D] DMiQODW PHJWpWHOHNRU
személy hozzájárulása nélkül, akinek a részére a köteN|]|OW WpQ\HNEHQ EHN|YHWNH]Ę YiOWR]iVRNDW N|WHOHV D
OH]HWWVpJ YiOODOiVW WHWWpN$ 6]HU]ĘGĘ Q\LODWNR]DWiUyO D
változás tudomásra jutásától számított 5 napon belül
Biztosítót írásban tájékoztatni kell.
írásban bejelenteni. Így például: foglalkozást, egész(7)
$%L]WRVtWRWWDV]HU]ĘGpVPHJN|WpVpKH]DGRWWKR]]iMiVpJL iOODSRWRW pOHWPyGRW pOHWYLWHOW pULQWĘ NpUGpVHNHW
rulását írásban bármikor visszavonhatja. A visszavonás
lakcímváltozást.
N|YHWNH]WpEHQDV]HU]ĘGpVDEL]WRVtWiVLLGĘV]DNYpJp+D D 6]HU]ĘGĘ D PyGRVtWy MDYDVODWUD DQQDN
YHOPHJV]ĦQLNNLYpYHKDD%L]WRVtWRWWDV]HU]ĘGpVEH
NpV]KH]YpWHOpWĘO V]iPtWRWW  QDSRQ EHOO QHP YiODlép.
V]RODV]HU]ĘGpVDPyGRVtWyMDYDVODWN|]OpVpWĘOV]iPtWRWWQDSRQPHJV]ĦQLNKDD%L]WRVtWyHUUHDN|YHW- (8) +D D V]HU]ĘGpVW QHP D %L]WRVtWRWW N|W|WWH D V]HU]ĘGpVEH EiUPLNRU D %L]WRVtWyKR] LQWp]HWW Q\LODWNRNH]PpQ\UHPyGRVtWyMDYDVODWPHJWpWHOHNRUD6]HU]ĘGĘ
]DWiYDOEHOpSKHW$EHOpSpVKH]D6]HU]ĘGĘtUiVEHOL
¿J\HOPpWIHOKtYWD
KR]]iMiUXOiViWD%L]WRVtWRWWQDNFVDWROQLDNHOONLYp+DD%L]WRVtWyDMRJDLYDOQHPpODV]HU]ĘGpVD]HUHGHWL
YHD]WD]HVHWHWDPLNRUDEHOpSpVUHD6]HU]ĘGĘKDtartalommal hatályban marad.
OiODYDJ\MRJXWyGQpONOW|UWpQĘPHJV]ĦQpVHPLDWW
+DD%L]WRVtWyFVDNNpVĘEEV]HUH]WXGRPiVWDV]HU]ĘNHUO VRU $ EHOpSpVKH] D %L]WRVtWy KR]]iMiUXOiVD
GpVNRUPiUIHQQiOORWWOpQ\HJHVN|UOPpQ\UĘOD]HEEĘO
QHPV]NVpJHV$EHOpSpVVHOD6]HU]ĘGĘWPHJLOOHWĘ
HUHGĘ MRJRNDW D V]HU]ĘGpV IHQQiOOiViQDN FVXSiQ D]
MRJRNpVD]ĘWWHUKHOĘN|WHOH]HWWVpJHN|VV]HVVpJH
HOVĘpYpEHQJ\DNRUROKDWMD
a Biztosítottra száll át.

  ,O\HQHVHWHNEHQDIRO\yEL]WRVtWiVLLGĘV]DNEDQHVHGpNHVGtMDNpUWD%L]WRVtWRWWD6]HU]ĘGĘYHOHJ\HWHPOHJHVHQ IHOHOĘV $ V]HU]ĘGpVEH EHOpSĘ %L]WRVtWRWW
N|WHOHVD6]HU]ĘGĘQHNDV]HU]ĘGpVUHIRUGtWRWWN|OWVpJHLW±LGHpUWYHDEL]WRVtWiVGtMiW±PHJWpUtWHQL
 +DDV]HU]ĘGpVWQHPD%L]WRVtWRWWN|WLDEL]WRVtWiVL
HVHPpQ\EHN|YHWNH]WpLJYDJ\D%L]WRVtWRWWEHOpSpVpLJD6]HU]ĘGĘDKR]]iLQWp]HWWQ\LODWNR]DWRNUyOpV
DV]HU]ĘGpVEHQEHN|YHWNH]HWWYiOWR]iVRNUyOD%L]WRVtWRWWDWN|WHOHVWiMpNR]WDWQL

Biztosítási esemény
%L]WRVtWiVLHVHPpQ\OHKHWDV]HU]ĘGpVV]HULQW
(a) a Biztosítottnak a biztosítási tartam alatt bekövetkezett halála,
(b) D]HOĘUHPHJKDWiUR]RWWLGĘSRQWpOHWEHQHOpUpVH
(c) vagy a különös feltételekben meghatározott egyéb
más esemény.

A biztosítási szolgáltatás
(1) A Biztosító csak a biztosítási összeg erejéig felel. Szolgáltatását euróban köteles teljesíteni.
(2) A Biztosító szolgáltatásai a biztosítási esemény és a
Biztosító szolgáltatásai terjedelmének megállapításához szükséges utolsó dokumentumok beérkezését köYHWĘQDSP~OYDHVHGpNHVHN
(3) Amennyiben a Biztosító szolgáltatására a törvényes
|U|N|V|NMRJRVXOWDN LOOHWĘOHJD6]HU]ĘGĘHJ\PiVN|]WL
arányokat nem határozta meg), a Biztosító a szolgál- (5)
WDWiVWDW|UYpQ\HV|U|N|V|NUpV]pUHIHMHQNpQWHJ\HQOĘ
arányban teljesíti.
(4) $ %L]WRVtWy D WHFKQLNDL NDPDWOiE PpUWpNpW PHJOpYĘ
V]HU]ĘGpVHLHVHWpEHQQHPYiOWR]WDWMDPHJ
(6)
11.§
A Biztosító teljesítésének szabályai
Minden olyan jogosultra vonatkozóan, akik a Biztosítóval
szemben szolgáltatási igényt kívánnak érvényesíteni, a köYHWNH]ĘN|WHOH]HWWVpJHNpUYpQ\HVHN
(1) $EL]WRVtWiVLHVHPpQ\WKDODGpNWDODQXOGHOHJNpVĘEED
tudomásra jutástól számított 5 napon belül írásban be
kell jelenteni a Biztosítónak.
(2) $EL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVV]HULQWLV]ROJiOWDWiVRNNpWVpJHV
GtMUHQGH]HWWVpJHVHWpQD]XWROVyGtM¿]HWpVLJD]ROiVDHOOHQpEHQNHUOQHNNL¿]HWpVUH
(1)
(3) A Biztosító által rendelkezésre bocsátott, hiánytalanul
NLW|OW|WWNiUEHMHOHQWĘWEHNHOONOGHQL
(4) A Biztosító a biztosítási szolgáltatás teljesítéséhez
szükséges alábbi orvosi és egyéb dokumentumokat,
így különösen a kedvezményezett ügyfél azonosításához szükséges iratokat is bekéri:
Amennyiben a biztosítási esemény a megélés, úgy:
(2)
• életben lét igazolása (személyazonosságot igazoló
dokumentum),
• Biztosító teljesítésének módjára és helyére vonatkozó
nyilatkozat (postai úton, vagy átutalással bankszám- (3)
lára),
• FVHOHNYĘNpSWHOHQ YDJ\ NRUOiWR]RWWDQ FVHOHNYĘNpSHV
Kedvezményezett esetén gyámhatósági hozzájáruló
határozat.
Amennyiben a biztosítási esemény a haláleset, vagy rettegett betegség bekövetkezte, úgy:
• a halotti anyakönyvi kivonat,
• halott vizsgálati bizonyítvány, illetve,
(4)
• hivatalos orvosi igazolás a halál okáról (kórbonctani
felszólító, vagy a haláleset kapcsán történt kórházi kezelés zárójelentése),

• halálesettel, vagy rettegett betegséggel kapcsolatos
orvosi dokumentáció,
• halálesettel kapcsolatos hatósági dokumentáció,
• a halálesetet vagy a rettegett betegség bekövetkeztét
PHJHOĘ]ĘHOOiWiVRNGRNXPHQWXPDL NyUKi]L]iUyMHOHQtések, ambuláns lapok, röntgen leletek, kezelésekkel
kapcsolatos dokumentumok, laboratóriumi eredmények),
• DKDOiOHVHWHWN|YHWĘYL]VJiODWRNLUDWDLGRNXPHQWiFLyL
ERQFROiVLMHJ\]ĘN|Q\Y 
• a kedvezményezett azonosításához szükséges dokumentáció,
• DPHQQ\LEHQ UHQGĘUL LQWp]NHGpV W|UWpQW D UHQGĘUVpJL
MHJ\]ĘN|Q\Y pV D] HOMiUiVW OH]iUy KDWiUR]DW LGHpUWYH
egyéb hatósági eljárás során készült dokumentumokat is,
• amennyiben munkahelyi baleset volt, a munkahelyi
EDOHVHWLMHJ\]ĘN|Q\Y
• FVHOHNYĘNpSWHOHQ YDJ\ NRUOiWR]RWWDQ FVHOHNYĘNpSHV
Kedvezményezett esetén gyámhatósági hozzájáruló
határozat,
• törvényes örökös, mint Kedvezményezett megjelölése
esetében az örökös megnevezését tartalmazó közMHJ\]ĘLYpJ]pV
A fenti dokumentumokat másolatban kell a Biztosító
részére eljuttatni, kétség esetén a Biztosító kérheti az
eredeti dokumentum bemutatását vagy hitelesített másolatát.
$%L]WRVtWyDEL]WRVtWiVL|VV]HJNL¿]HWpVHDOyOPHQWHVOKDDIHQWLUHQGHONH]pVHNEHQIRJODOWN|WHOH]HWWVpJHNHWPHJVpUWLNpVH]iOWDOD%L]WRVtWyN|WHOH]HWWVpJHV]HPSRQWMiEyOOpQ\HJHVN|UOPpQ\HNYiOQDN
NLGHUtWKHWHWOHQQp
$PHQQ\LEHQ D] J\IpOQHN QLQFV HXUyEDQ YH]HWHWW
EDQNV]iPOiMD GH HXUyV D EL]WRVtWiVL V]HU]ĘGpVH
DNNRU D OHMiUDWLYLVV]DYiViUOiVLNiUNL¿]HWpVL |VV]HJHWNpUKHWLIRULQWEDQYH]HWHWWEDQNV]iPOiPUDLVGH
D%L]WRVtWyiOWDOWHOMHVtWHWWHXUyV|VV]HJHWD]J\IpO
V]iPODYH]HWĘ KLWHOLQWp]HW IRJMD iWYiOWDQL IRULQWUD D
KLWHOLQWp]HW iOWDO Q\LOYiQWDUWRWW GHYL]DiUIRO\DP V]HULQW (QQHN HVHWOHJHV iUIRO\DPNRFNi]DWDN|OWVpJHL
az ügyfelet terhelik.
12.§
$EL]WRVtWiVLGtM
A biztosítási díj kiszámítása a Biztosító kalkulációja alapján a Biztosított életkorának, egészségi állapotának, illetve egyéb kockázati körülményeinek, valamint a biztosítás
WDUWDPiQDNpV|VV]HJpQHN¿J\HOHPEHYpWHOpYHOW|UWpQLN
A Biztosító a Biztosított életkorát úgy állapítja meg,
hogy a biztosítás kezdetének évszámából levonja a
Biztosított születésének évszámát (belépési kor).
$]iWODJWyOHOWpUĘNRFNi]DWHVHWpQD%L]WRVtWyEL]WRVtWiVL
pótdíjat vagy záradékban, a kockázat elbírálás eredPpQ\pQHN IJJYpQ\pEHQ D] DMiQODWWyO HOWpUĘ IHOWpWHOHket állapíthat meg.
$EL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVOHKHWHJ\V]HULGtMDVYDJ\IRO\D
PDWRV pYHV GtM¿]HWpVĦ$GtM¿]HWpVHVHGpNHVVpJpUĘO
D  EHNH]GpVHUHQGHONH]LN5pV]OHW¿]HWpVHVHWpQ
D J\DNRULViJQDN PHJIHOHOĘ LGĘV]DN RN  NH]GĘQDSMiQ
HVHGpNHV D GtM¿]HWpV  $ GtMDW HXUy SpQ]QHPEHQ NHOO
PHJ¿]HWQL 5pV]OHW¿]HWpV HVHWpQ D %L]WRVtWy SyWGtMDW
számít fel melynek mértéke féléves gyakoriság eseWpQDGtMDQHJ\HGpYHVJ\DNRULViJHVHWpQ
KDYLJ\DNRULViJHVHWpQ.
$EL]WRVtWiVLGtMUpV]OHWHNEHQWĘUWpQĘPHJ¿]HWpVpWD%L]tosító engedélyezheti, az engedély megadása esetén a
6]HU]ĘGĘN|WHOH]HWWVpJHWYiOODODSyWGtMDNPHJ¿]HWpVpre. Ha a biztosítási esemény bekövetkezésekor a folyó

(5)

(6)

(7)

(8)

pYL EL]WRVtWiVL GtM UpV]OHWHLW PpJ QHP ¿]HWWpN NL YDODPLQW KD D %L]WRVtWy D EL]WRVtWiVL GtM¿]HWpVL NpVHGHOHP
miatt kényszerül arra, hogy a fennálló díjkövetelését
peres úton érvényesítse, úgy a folyó évi díj valamennyi
részlete azonnal esedékessé válik és a biztosítási díj a
Biztosító valamennyi szolgáltatásából levonható.
$EL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVHVHGpNHVGtMDLW(XUyEDQNHOO
PHJ¿]HWQLD%L]WRVtWyDMiQODWRQPHJDGRWWpVHUUHD
FpOUDIHQQWDUWRWWEDQNV]iPOiMiUD$](XUyEDQYH]HWHWWEDQNV]iPOiUDEDQNLiWXWDOiVVDOYDJ\EDQNEDQ
D EDQNV]iPOiUD W|UWpQĘ NpV]SpQ]HV ¿]HWpVVHO NHOO
DGtM¿]HWpVWWHOMHVtWHQL$GtM¿]HWpVIHOPHUOĘN|OWVpJHL D 6]HU]ĘGĘW WHUKHOLN $ %L]WRVtWy GtM¿]HWpVNpQW
FVDNDPHJDGRWWEDQNV]iPOiUDpVPHJDGRWWSpQ]QHPEHQW|UWpQĘWHOMHVtWpVWIRJDGMDHOD]HWWĘOHOWpUĘ
WHOMHVtWpVQHPPLQĘVOWHOMHVtWpVQHNpVDWpYHVXWDOiVEyO HUHGĘ PLQGHQQHPĦ N|YHWNH]PpQ\W D 6]HU]ĘGĘN|WHOHVYLVHOQLtJ\D]iUIRO\DPNO|QE|]HWEĘO
HUHGĘN|YHWNH]PpQ\HNHWLV
$ EL]WRVtWiVL GtM UpV]OHWHNEHQ ¿]HWpVH FVDN D %L]WRVttó külön erre vonatkozó engedélye alapján történhet.
A Biztosító akkor járulhat hozzá az éves biztosítási díj
UpV]OHWHNEHQW|UWpQĘPHJ¿]HWpVpKH]KDD]WDEL]WRVtWiVL WHUPpNWHUY PHJHQJHGL YDODPLQW KD D 6]HU]ĘGĘ
N|WHOH]HWWVpJHW YiOODO D SyWGtMDN PHJ¿]HWpVpUH +D D
biztosítási esemény bekövetkezésekor a folyó évi bizWRVtWiVLGtMUpV]OHWHLWPpJQHP¿]HWWpNNLYDODPLQWKD
D%L]WRVtWyDEL]WRVtWiVLGtM¿]HWpVLNpVHGHOPPLDWWNpQ\szerül arra, hogy a fennálló díjkövetelését peres úton
érvényesítse, úgy a folyó évi díj valamennyi részlete
azonnal esedékessé válik és a biztosítási díj a Biztosító
valamennyi szolgáltatásából levonható.
$UUDQp]YHKRJ\DEL]WRVtWiVLGtMPHJ¿]HWpVHNHOOĘLGĘEHQPHJW|UWpQWHDEH¿]HWpVQHND%L]WRVtWyV]iPOiMiUDW|UWpQĘEHpUNH]pVLLGĘSRQWMDD]LUiQ\DGy
$%L]WRVtWyHVHWLG|QWpVpYHODGtMPHJ¿]HWpVpUHKDODV]tást adhat.

14.§
Elévülés
$EL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVEĘOHUHGĘLJpQ\HNpYDODWWpYOQHN
el. $] HOpYOpV NH]GHWH D V]HU]ĘGpV PHJV]ĦQpVpQHN
LGĘSRQWMD
15.§
Írásbeliség
$ EL]WRVtWiVL V]HU]ĘGpVVHO |VV]HIJJĘ YDODPHQQ\L PHJiOlapodást, bejelentést, ajánlatot és nyilatkozatot írásba kell
IRJODOQL LOOHWYH tUiVEDQ NHOO PHJWHQQL $ 6]HU]ĘGĘ YDJ\ D
Biztosított nyilatkozata a Biztosítóval szemben akkor hatályos, ha az a Biztosító valamely szervezeti egysége részére
írásban igazolható módon bejelentésre kerül.
16.§
(J\V]HULQ\LOYiQWDUWiVLN|OWVpJSyWN|WYpQ\NLiOOtWiVD
(1) $%L]WRVtWyDEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVNH]HOpVppUWHJ\V]Hri, nyilvántartási költséget számol fel, mely magában
IRJODOMDD]HVHWOHJHVHQ6]HU]ĘGĘNpUHOPpUHSyWOyODgosan kiállítandó kötvény költségét is.
(2) A pótkötvény kiállításával az eredeti kötvény érvénytelenné válik, amely tény a pótkötvényen feltüntetésre
kerül.

(1)

(2)

  $PHQQ\LEHQ D EL]WRVtWiVL GtM LOOHWYH GtMHOĘOHJ EiUPHO\ MRJFtPHQ D 6]HU]ĘGĘ UpV]pUH YLVV]D¿]HWpVUH
NHUODYLVV]DXWDODQGy|VV]HJHWD%L]WRVtWyNL]iUyODJKLWHOLQWp]HW~WMiQ(XUyEDQWHOMHVtWKHWL
(10) $%L]WRVtWiVLGtMDWD6]HU]ĘGĘDEL]WRVtWiVWDUWDPDDODWW
megemelheti, vagy csökkentheti az általa megkötött
EL]WRVtWiVL V]HU]ĘGpV NO|Q|V V]HU]ĘGpVL IHOWpWHOHLEHQ (3)
meghatározott minimális biztosítási összegnek megfeOHOĘEL]WRVtWiVLGtM|VV]HJpLJ$%L]WRVtWyHEEHQD]HVHWben új biztosítási összeget fog megállapítani.
13.§
$GtM¿]HWpVHOPXODV]WiViQDNN|YHWNH]PpQ\HL
(1) $ EL]WRVtWiVL GtMDW D %L]WRVtWy D] HOVĘ pYEHQ EtUyViJL
~WRQpUYpQ\HVtWKHWLH]WN|YHWĘHQFVDNDNNRUpOKHWHMRJiYDOKDDEEDQD]pYEHQD6]HU]ĘGĘDGtM¿]HWpVWPiU
PHJNH]GWHYDJ\DGtM¿]HWpVUHKDODV]WiVEDQiOODSRGWDN
meg.
(2) +D D] HVHGpNHV GtMDW QHP ¿]HWLN PHJ D %L]WRVtWy  D
N|YHWNH]PpQ\HNUH W|UWpQĘ ¿J\HOPH]WHWpV PHOOHWW  D
6]HU]ĘGĘWDIHOV]yOtWiVHONOGpVpWĘOV]iPtWRWWOHJDOiEE
 QDSRV SyWKDWiULGĘ WĦ]pVpYHO D GtM¿]HWpVUH tUiVEDQ (4)
IHOV]yOtWMD $ SyWKDWiULGĘ HUHGPpQ\WHOHQ HOWHOWpYHO D
V]HU]ĘGpVD]HVHGpNHVVpJQDSMiUDYLVV]DPHQĘKDtállyal díjmentesítésre kerül, ha az esedékességkor a
V]HU]ĘGpV UHQGHONH]HWW GtMPHQWHVtWHWW EL]WRVtWiVL |V]
V]HJJHO +D D SyWKDWiULGĘ HUHGPpQ\WHOHQO WHOLN HO pV
D V]HU]ĘGpV D] HVHGpNHVVpJ QDSMiQ QHP UHQGHONH]LN
díjmentesített biztosítási összeggel, akkor a Biztosító
az esedékesség napján aktuális visszavásárlási értéket
WpUtWLPHJpVDV]HU]ĘGpVWW|UOL$PHQQ\LEHQD6]HU]Ę- (5)
GĘD]HOVĘpYHVGtMDWQHP¿]HWLPHJ~J\DV]HU]ĘGpV
NL¿]HWpVQpONOPHJV]ĦQLN

17.§
$PDUDGpNMRJ
+DDNRFNi]DWLpOHWEL]WRVtWiVQDNQHPPLQĘVOĘpOHWEL]WRVtWiVL V]HU]ĘGpV EiUPHO\ RNEyO D EL]WRVtWiVL |VV]HJ
NL¿]HWpVH QpONO V]ĦQLN PHJ D %L]WRVtWy D V]HU]ĘGpVEHQ PHJKDWiUR]RWW YLVV]DYiViUOiVL |VV]HJHW ¿]HWL NL
(maradékjog).
A halál esetére járó szolgáltatás a visszavásárlási öszszegre korlátozódik, ha a biztosítási esemény oka az
alábbi felsorolásban megtalálható:
• 0DJ\DURUV]iJ KiERU~V HVHPpQ\HNEH NHYHUHGHWW
YDJ\0DJ\DURUV]iJRWQXNOHiULVNDWDV]WUyIDpUWH
• a Biztosított egyéb háborús cselekményekben,
YDJ\Oi]DGiVEDQIHONHOpVEHQWHUURUFVHOHNPpQ\EHQYHWWUpV]WYDJ\KDEHOVĘ]DYDUJiVEDQD]DYDUJiVWV]tWyNROGDOiQiOOW
• D %L]WRVtWRWWDW EĦQFVHOHNPpQ\ HON|YHWpVH PLDWW
halálra ítélték, és az ítéletet végrehajtották,
A halál esetére járó szolgáltatás a visszavásárlási öszszegre korlátozódik versenyeken való részvétel esetén.
Egyéb kifejezett megállapodás hiányában a halál esetére járó szolgáltatás akkor is a visszavásárlási összegre korlátozódik, ha a halál:
• NO|QOHJHV SLOyWDWHYpNHQ\VpJ J\DNRUOiVD VRUiQ
SOViUNiQ\UHSOĘKĘOpJEDOORQVLNOyHUQ\ĘHMWĘHUQ\ĘVXJUiV LOOHWYHKHOLNRSWHUSLOyWDYDJ\NDWRQDL
SLOyWDWHYpNHQ\VpJJ\DNRUOiVDVRUiQ
• YDODPLO\HQ YHV]pO\HV VSRUWiJ Ħ]pVH SO IDOPiV]iVPpO\WHQJHULE~YiUNRGiV VRUiQ
• YHUVHQ\HNHQYDJ\D]D]RNKR]WDUWR]yHG]pVHNHQ
W|UWpQĘUpV]YpWHON|YHWNH]WpEHQYDODPLO\HQPRWRURV V]iUD]I|OGL OpJL YDJ\ Yt]L MiUPĦY|Q N|YHWNHzik be.
gQJ\LONRVViJHON|YHWpVHWHOMHVEL]WRVtWiVLYpGHOHP
iOOIHQQKDD%L]WRVtWRWWDV]HU]ĘGpVPHJN|WpVpWĘO
V]iPtWRWWNpWpYHOWHOWpYHON|YHWHO|QJ\LONRVViJRW
(KDWiULGĘQEHOOL|QJ\LONRVViJHVHWpQD%L]WRVtWyD
YLVV]DYiViUOiVL|VV]HJHW¿]HWLNL7HOMHVEL]WRVtWiVL
YpGHOHPDNNRULVIHQQiOOKDD%L]WRVtWyIHOpLJD]ROMiN KRJ\ D] |QJ\LONRVViJRW D V]DEDG FVHOHNYĘNpSHVVpJHWNRUOiWR]yNyURVHOPHiOODSRWEDQN|YHWWpN
el.
$%L]WRVtWyDYLVV]DYiViUOiVL|VV]HJHW¿]HWLNLKDD
KDOiOEHN|YHWNH]pVHNRUD%L]WRVtWRWWNLPXWDWKDWyDQ

IHUWĘ]|WWYROWDKXPiQLPPXQKLiQ\WRNR]yYtUXVVDO
+,9 pVYDJ\V]HUYH]HWpEHQNLDODNXOWDV]HU]HWWLPPXQKLiQ\RVV]LQGUyPD $,'6 
(6) 0HQWHVODEL]WRVtWiVL|VV]HJNL¿]HWpVHDOyOD%L]WRVtWyKDD%L]WRVtWRWWD.HGYH]PpQ\H]HWWV]iQGpNRV
PDJDWDUWiVDN|YHWNH]WpEHQYHV]WHWWHpOHWpW(EEHQ
D]HVHWEHQDYLVV]DYiViUOiVL|VV]HJD]|U|N|V|NHW
LOOHWLPHJpVDEEyOD.HGYH]PpQ\H]HWWQHPUpV]Hsülhet.
(7) $EL]WRVtWiVL|VV]HJNL¿]HWpVHQpONOV]ĦQLNPHJD
V]HU]ĘGpVpVD%L]WRVtWyDYLVV]DYiViUOiVL|VV]HJHW N|WHOHV NL¿]HWQL KD D %L]WRVtWRWW V]iQGpNRVDQ
HON|YHWHWW V~O\RV EĦQFVHOHNPpQ\H IRO\WiQ D]]DO
|VV]HIJJpVEHQKDOPHJ
(8) $6]HU]ĘGĘDPDUDGpNMRJiWDEL]WRVtWiVLLGĘV]DNXWROVy
napjára vonakozóan gyakorolhatja abba az esetben ha
D]HOVĘpYHVEL]WRVtWiVLGtMEH¿]HWpVUHNHUO
(9) $PHQQ\LEHQD6]HU]ĘGĘDPDUDGpNMRJiYDOpODYLV]V]DYiViUOiVL pUWpN D V]HU]ĘGpV NH]GHWpWĘO D PDUDGpNMRJ pUYpQ\HVtWpVpQHN LGĘSRQWMiLJ HOWHOW EL]WRVtWiVL
LGĘV]DNKR] LJD]RGy PyGRQ D] HVHGpNHV pV EH¿]HWHWW
biztosítási díj kockázati díjrésszel csökkentett
(a) HOVĘpYHVGtMUpV]pQHNOHJDOiEEDD
(b) második éves díjrészének legalább az 50%-a,
(c) KDUPDGLNpVPLQGHQD]WN|YHWĘpYHVGtMUpV]HLQHN
legalább 80%-a.
Lásd még 18.§.
(10) A maradékjog gyakorlása következtében esetlegesen
IHOPHUOĘ DGy¿]HWpVL N|WHOH]HWWVpJUĘO V]yOy WiMpNR]WDWiVD]hJ\IpOWiMpNR]WDWyROGDOiQD  EHNH]GpVEHQ
„Rövid összefoglaló a hatályos adózási szabályokról”
címmel található meg.
(11) Kockázati díj: a Biztosító által a biztosítás tartama során
elvont összeg, amelyet a Biztosító a kockázatközösségKH]WDUWR]yV]HU]ĘGpVHNV]LQWMpQDEL]WRVtWRWW DN DNWXális életkora, valamint a biztosítók és a viszontbiztosítók
V]DYDWROyWĘNpMpUĘO pV EL]WRVtWiVWHFKQLNDL WDUWDOpNDLUyO
szóló 43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Kormányrendelet) 2. § 8. pontjában meghatározott kockázatnak kitett összeg aktuális értéke alapján határoz
meg. A Kormányrendelet 2. § 8. pontja szerint a kocká]DWQDNNLWHWW|VV]HJDKDOiOHVHWpQNL¿]HWHQGĘ|VV]HJ
OHYRQYDEHOĘOHDIĘNRFNi]DWPDWHPDWLNDLWDUWDOpNiW

(1)

(2)

(3)

(1)

zett díjmentes biztosítási összeg, ebben az esetben a
biztosítási védelem díjmentes biztosítási összegen maUDGIHQQpVDNLHJpV]tWĘEL]WRVtWiVRNPHJV]ĦQQHN
(2) $ 6]HU]ĘGĘ D WDUWDP DODWW D]   EHNH]GpVEHQ IRJODOWDNUD ¿J\HOHPPHO NpUHOPH]KHWL D EL]WRVtWiV GtMPHQWHV
leszállítását.

-iUDGpNYiViUOiViQDNOHKHWĘVpJH
(1) A Biztosító járadékbiztosításai önálló termékek, melyQHN PHJYiViUOiVD QHP N|]YHWOHQO N|WĘGLN OHMiUy EL]tosításhoz.
(2) $ EL]WRVtWiV LGĘWDUWDPiQDN OHMiUDWD HVHWpQ D OHMiUDWL
EL]WRVtWiVL|VV]HJEĘOMiUDGpNEL]WRVtWiVLVYiViUROKDWy
PHO\QHNQDJ\ViJiWD%L]WRVtWyDNL¿]HWpVL|VV]HJHVHGpNHVVpJpQHN LGĘSRQWMD V]HULQW D 6]HU]ĘGĘ iOWDO Yilasztott járadéktermék termékterve szerint kalkulálja és
HUUĘOD6]HU]ĘGĘWWiMpNR]WDWMD
(3) A járadék összegének kiszámításánál az ajánlatban
megjelölt járadéktermék és a Járadékos belépési kora
az irányadó.

(1)

(2)

(3)

18.§
9LVV]DYiViUOiV
$ 6]HU]ĘGĘW PHJLOOHWL D EL]WRVtWiVL V]HU]ĘGpV IHOPRQGiViQDNMRJDDPLWD6]HU]ĘGĘD%L]WRVtWyKR]LQWp]HWW (4)
írásbeli nyilatkozattal gyakorolhat. A Biztosító szolgáltatásként ebben az esetben a visszavásárlási összeget
téríti (lásd még: maradékjog).
$ EL]WRVtWiVL V]HU]ĘGpVQHN D] HJ\HV EL]WRVtWiVL pYIRUdulókon érvényes visszavásárlási értékeit - a továbbiakban: évfordulós érték - a biztosítási kötvényben (5)
V]HUHSOĘ7HUPpNLVPHUWHWĘWDUWDOPD]]D$EL]WRVtWiVLpY
N|]EHQ W|UWpQĘ YLVV]DYiViUOiVUD FVDN GtMPHQWHVtWHWW
V]HU]ĘGpVHVHWpQYDQOHKHWĘVpJ(]HVHWEHQDYLVV]Dvásárlási összeg meghatározása a biztosítási év elején
pVYpJpQpUYpQ\HVpUWpNHNDODSMiQDEL]WRVtWiVLpYEĘO
DYLVV]DYiViUOiVLNpUHOHPHOĘWHUMHV]WpVpQHNLGĘSRQWMiLJHOWHOWLGĘDODSXOYpWHOpYHOW|UWpQLN
$ YLVV]DYiViUOiVL |VV]HJ QHP HJ\H]LN PHJ D EH¿]Htett biztosítási díjak összegével. A visszavásárlási öszV]HJNL¿]HWpVpYHODEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVPHJV]ĦQLN$
YLVV]DYiViUOiVVDOPHJV]ĦQWV]HU]ĘGpVQHPOpSWHWKHWĘ
újra hatályba.

Díjmentes leszállítás
Díjmentesítésre akkor kerülhet sor, ha a biztosítási
V]HU]ĘGpVYLVV]DYiViUOiVDOHKHWVpJHVpVPiUNHOHWNH-

21.§
7|EEOHWKR]DPYLVV]DMXWWDWiV
A Biztosító a garantált szolgáltatásainak teljesítése
pUGHNpEHQV]HU]ĘGpVHQNpQWEL]WRVtWiVPDWHPDWLNDL
HOYHNDODSMiQGtMWDUWDOpNRWNpSH]DPLWDYRQDWNR]y
MRJV]DEiO\L HOĘtUiVRNQDN PHJIHOHOĘHQ EHIHNWHW $
PDWHPDWLNDLWDUWDOpNDGtMWDUWDOpNpVD]  EHNH]GpV
V]HULQWLQ\HUHVpJWDUWDOpN|VV]HJH
A technikai kamatláb az a kamatláb, amellyel a BizWRVtWyDEL]WRVtWiVGtMiQDNpVGtMWDUWDOpNiQDNPHJiOODStWiVDNRUNDONXOiOIHOWpWHOH]YHpVJDUDQWiOYDKRJ\
D%L]WRVtWyDGtMWDUWDOpNEHIHNWHWpVHVRUiQDWHFKQLNDLNDPDWOiEQDNPHJIHOHOĘKR]DPRWHOpULpVD]WDGtMWDUWDOpNEDQ ¿J\HOHPEH YHV]L$ WHFKQLNDL NDPDWOiE
pUWpNH D V]HU]ĘGpV WHOMHV WDUWDPD DODWW YiOWR]DWODQ
PpUWpNpWD.O|Q|V6]HU]ĘGpVL)HOWpWHOHNWDUWDOPD]zák.
A technikai hozamrész az a technikai kamatlábbal
V]iPtWRWWKR]DP|VV]HJDPHO\HJ\DGRWWQDSWiULpYEHQDGtMWDUWDOpNEHIHNWHWpVpYHONHOHWNH]LNDNNRULV
ha erre a tényleges befektetési hozam nem nyújt feGH]HWHW$ PDWHPDWLNDL WDUWDOpNRN WHFKQLNDL KR]DPUpVV]HOFV|NNHQWHWWEHIHNWHWpVLKR]DPiQDNOHJDOiEE
iW D %L]WRVtWy D W|EEOHWKR]DPYLVV]DMXWWDWiVUD
MRJRVXOW6]HU]ĘGĘN|VV]HVVpJpQHNYLVV]DMXWWDWMD
$W|EEOHWKR]DPYLVV]DMXWWDWiVDD]  EHNH]GpVV]HULQWL Q\HUHVpJWDUWDOpNED D EHIHNWHWpV pYpW N|YHWĘ
PiVRGLN EL]WRVtWiVL pYIRUGXOyQ W|UWpQLN $ W|EEOHWKR]DPYLVV]DMXWWDWiVDODSMDDEHIHNWHWpVpYpWN|YHWĘEL]WRVtWiVLpYIRUGXOyQDNWXiOLVPDWHPDWLNDLWDUWDlék.
$PHQQ\LEHQ D .O|Q|V 6]HU]ĘGpVL )HOWpWHOHN V]HULQWW|EEOHWKR]DPYLVV]DMXWWDWiVUDYDQOHKHWĘVpJH]
HOVĘ DONDORPPDO D PiVRGLN EL]WRVtWiVL pY YpJpQ D
WRYiEELDNEDQSHGLJPLQGHQEL]WRVtWiVLpYYpJpQW|UWpQLN$ %L]WRVtWyD MyYitUW W|EEOHWKR]DPRWD] DGRWW
V]HU]ĘGpVQ\HUHVpJWDUWDOpNiEDKHO\H]LDKROD]DWRYiEELHJpV]pYHNUHYRQDWNR]yDQD  EHNH]GpVV]Hrinti nyereségkamatlábbal kamatozik. Az így jóváírt
W|EEOHWKR]DPRND.O|Q|V6]HU]ĘGpVL)HOWpWHOHNEHQ
meghatározott biztosítási események valamelyikéQHNEHN|YHWNH]WHNRUDEL]WRVtWiVL|VV]HJJHOHJ\WW
D]DUUDMRJRVXOWQDNNL¿]HWpVUHNHUO9LVV]DYiViUOiV
esetén a visszavásárlási érték a nyereségtartalékkal
PHJQ|YHOW|VV]HJEHQNHUONL¿]HWpVUH$PHQQ\LEHQ
DV]HU]ĘGpVQHPEL]WRVtWiVLpYIRUGXOyQV]ĦQLNPHJ
DEEDQD]HVHWEHQD]XWROVyW|UWpYUHQHPMiUW|EEOHWKR]DPYLVV]DMXWWDWiV

(6) $%L]WRVtWyDPDWHPDWLNDLWDUWDOpNNDOUHQGHONH]ĘGH
W|EEOHWKR]DPYLVV]DMXWWDWiVUD QHP MRJRVtWy WHUPpNHN PDWHPDWLNDL WDUWDOpNDLQDN EHIHNWHWpVpEĘO V]iUPD]y W|EEOHWKR]DPRW D W|EEOHWKR]DPYLVV]DMXWWDWiVUDMRJRVtWyWHUPpNHNV]HU]ĘGĘLQHNMXWWDWMDYLVV]D
(7) $%L]WRVtWyPLQGHQQDSWiULpYYpJpQDV]HU]ĘGpVHN
|VV]HVVpJpQHN PDWHPDWLNDL WDUWDOpNiQ HOpUW W|EEOHWKR]DPLVPHUHWpEHQpVDOHJDOiEERVYLVV]DMXWWDWiVLDUiQ\W¿J\HOHPEHYpYHPHJKDWiUR]]DD]WD
KR]DPW|PHJHWDPHO\HWDV]HU]ĘGĘNQHNYLVV]DIRJ
MXWWDWQLDPLWDWRYiEELDNEDQHONO|QtWHWWHQNH]HO$
%L]WRVtWyGHNODUiOWRYiEEiHJ\Q\HUHVpJNDPDWOiEDWD
YLVV]DMXWWDWiVpYpUHYRQDWNR]yDQRO\PyGRQKRJ\
H]D]HONO|QtWHWWKR]DPW|PHJDMHOHQYLVV]DMXWWDWiVLV]DEiO\RNV]HULQWPDUDGpNWDODQXOYLVV]DMXWWDWiVUD
NHUOM|QDV]HU]ĘGĘN|VV]HVVpJpQHN$YLVV]DMXWWDWiVLpYYpJpQD%L]WRVtWyHOOHQĘU]LKRJ\DNRUiEEDQ
HONO|QtWHWW|VV]HJWpQ\OHJHVHQYLVV]DOHWWHMXWWDWYD
DV]HU]ĘGĘNQHNpVDPHQQ\LEHQD]HONO|QtWHWW|V]V]HJ PHJKDODGMD D YLVV]DMXWWDWRWW |VV]HJHW DNNRU
D NO|QEVpJ KR]]iDGyGLN D YLVV]DMXWWDWiV pYpEHQ
NHOHWNH]HWWW|EEOHWKR]DPYLVV]DMXWWDWDQGyUpV]pKH]
pVDM|YĘEHQIRJMyYitUyGQLD]DNNRUpUYpQ\EHQOpYĘ
V]HU]ĘGpVHNQ\HUHVpJWDUWDOpNiEDQ
(8) $%L]WRVtWyDW|EEOHWKR]DPV]HU]ĘGpVUHMXWyUpV]pW
~J\MXWWDWMDYLVV]DKRJ\D]HOĘ]ĘpYIRUGXOyQDNWXiOLVQ\HUHVpJWDUWDOpNRWPHJQ|YHOLDQ\HUHVpJNDPDWOiE DUiQ\iEDQ PDMG HKKH] D KR]]iDGMD D     
EHNH]GpVV]HULQWDGtMWDUWDOpNRQNHOHWNH]ĘQ\HUHVpJ
részeket.

(4) $%L]WRVtWyD]iWYiOWiVWHJ\DGRWWLGĘSRQWUDPHJKDWiUR]RWWDQVDMiWG|QWpVHDODSMiQD0DJ\DU1HP]HWL%DQNYDJ\HJ\D%L]WRVtWyiOWDOPHJMHO|OWNHUHVNHGHOPLEDQNiOWDON|]]pWHWWGHYL]DiUIRO\DPDODSMiQ
végzi el.
(5) $]iWYiOWiVWN|YHWĘHQD%L]WRVtWy~MN|WYpQ\WERFViW
NLDEL]WRVtWiVL|VV]HJpVDGtMYDODPLQWDPDUDGpNMRJ~MSpQ]QHPEHQW|UWpQĘIHOWQWHWpVpYHO
23.§
eYHVGtMQ|YHOpVLOHKHWĘVpJ LQGH[iOiV
A Biztosító felajánlja a biztosítási díjak és biztosítási öszszegek emelését az Indexálási Záradékban foglaltak szeULQWDEL]WRVtWiVLYpGHOHPUHiOpUWpNpQHNPHJĘU]pVHFpOMiEyO
DPHQQ\LEHQ D IĘEL]WRVtWiV .O|Q|V )HOWpWHOHL HUUH OHKHWĘVpJHW DGQDN$ 6]HU]ĘGĘ iOWDO iWYHWW ,QGH[iOiVL =iUDGpN D
EL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVUpV]pWNpSH]L
24.§
)HOPRQGiV
(1) $6]HU]ĘGĘKDD]HOVĘpYLEL]WRVtWiVLGtMDWEH¿]HWWpND
V]HU]ĘGpVWDEL]WRVtWiVLLGĘV]DNXWROVyQDSMiUDtUiVEDQ
felmondhatja.
(2) $%L]WRVtWyD]pOHWEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVW±DEL]WRVtWiVL
NRFNi]DWMHOHQWĘVQ|YHNHGpVpQHNHVHWpWNLYpYH±QHP
mondhatja fel.
(3) $V]HU]ĘGpVWtUiVEDQDEL]WRVtWiVLLGĘV]DNYpJpUHNHOO
IHOPRQGDQL$IHOPRQGiVLLGĘQDS
25.§
A kockázatviselés helyreállítása (reaktiválás)
$GtMPHQWHVtWHWWV]HU]ĘGpVGtM¿]HWpVpQHNKHO\UHiOOtWiVD
(1) $PHQQ\LEHQ D 6]HU]ĘGĘ D] HOVĘ pYHV GtMDW QHP ¿]HWL
PHJ ~J\ D V]HU]ĘGpV NL¿]HWpV QpONO PHJV]ĦQLN$]
HOVĘ HOPDUDGW GtMHVHGpNHVVpJWĘO V]iPtWRWW KDW KyQDSRQ EHOO D 6]HU]ĘGĘ D NRFNi]DWYLVHOpV KHO\UHiOOtWiViUD YRQDWNR]y tUiVEHOL  NpUHOPHW WHUMHV]WKHW HOĘ pV
azt a Biztosító elfogadja), továbbá a teljes díjhátraléNRW  D] LGĘDUiQ\RV NpVHGHOPL NDPDWWDO PHJQ|YHOYH 
EH¿]HWLN~J\D%L]WRVtWyNRFNi]DWYLVHOpVHDWHOMHVGtMKiWUDOpNEH¿]HWpVpWN|YHWĘQDSyUiMDNRU~MUDNH]GĘdik.
(2) $PHQQ\LEHQ D V]HU]ĘGpV GtMPHQWHV OHV]iOOtWiVD PiU
PHJW|UWpQWD6]HU]ĘGĘNpUKHWLDGtM¿]HWpVKHO\UHiOOtWiViWD]  EHNH]GpVEHQIRJODOWKDWiULGĘQEHOO
(3) Az (1) - (2) bekezdésben foglaltak további feltétele,
hogy a Biztosított életben van, és új egészségügyi nyilatkozatot tölt ki, vagy a Biztosító kérésére orvosi vizsgálaton vesz részt és ezek elbírálásával azt a Biztosító
elfogadja. A biztosítás az eredeti tartalommal és öszszeggel lép újra hatályba.
(4) $%L]WRVtWyDV]HU]ĘGpVGtMPHQWHVtWpVpQHNpVDGtM¿]HWpVKHO\UHiOOtWiViQDNLGĘSRQWMDN|]|WWDGtMPHQWHVEL]WRVtWiVL|VV]HJHUHMpLJYiOODOMDDNRFNi]DWRW
PHJV]ĦQWV]HU]ĘGpVHVHWpEHQSHGLJDPHJV]ĦQpV
pVDUHDNWLYiOiVN|]WNRFNi]DWRWQHPYiOODO

22.§
Konverziós szabályok
(1) $ 6]HU]ĘGĘ pV D %L]WRVtWy PHJiOODSRGQDN DEEDQ
KRJ\ D V]HU]ĘGpVEHQ YiOODOW N|WHOH]HWWVpJHLNHW
(XUySpQ]QHPEHQWHOMHVtWLN
(2) 0HJiOODSRGQDN WRYiEEi DEEDQ KRJ\ DPHQQ\LEHQ
DIHQWPHJMHO|OWSpQ]QHP0DJ\DURUV]iJWHUOHWpQD
V]HU]ĘGpV KDWiO\EDOpSpVpW N|YHWĘHQ QHP PLQĘVO
MRJV]HUĦ¿]HWĘHV]N|]QHNYDJ\
• KDD0DJ\DU1HP]HWL%DQNpVYDJ\0DJ\DURUV]iJ
NRUPiQ\iQDNiUIRO\DPSROLWLNiMDPRQHWiULVSROLWLNiMDYDJ\HJ\pEJD]GDViJSROLWLNDLG|QWpVHYDJ\
• EiUPLO\HQ MRJV]DEiO\L UHQGHONH]pV NRUOiWR]iV LOO
tilalom, vagy
• D %L]WRVtWy EHIRO\iViQ NtYO HVĘ EiUPHO\ HJ\pE
N|UOPpQ\N|YHWNH]WpEHQ
• D%L]WRVtWyQDNYDJ\D6]HU]ĘGĘQHNQLQFVMRJV]HUĦ
OHKHWĘVpJH D] (XUy SpQ]QHP 0DJ\DURUV]iJ WHUOHWpQW|UWpQĘEHV]HU]pVpUHYDJ\
• D%L]WRVtWyQDNQLQFVMRJV]HUĦOHKHWĘVpJH0DJ\DURUV]iJWHUOHWpQW|UWpQĘIHQQWDUWiViUDYDJ\
• D%L]WRVtWyQDNQLQFVMRJV]HUĦOHKHWĘVpJH0DJ\DURUV]iJ WHUOHWpQ OpWUHM|WW HXUyV V]HU]ĘGpVHLQHN
WDUWDOpNDLW0DJ\DURUV]iJWHUOHWpQNtYO(XUyHV]N|]EH IHNWHWQL pVYDJ\ H]HQ EHIHNWHWpVHNHW IHQQtartani, úgy ebben az esetben a Biztosító - a fenti
26.§
N|UOPpQ\HN PpUOHJHOpVH pV VDMiW G|QWpVH DODSBiztosítási titok
MiQ  MRJRVXOW D V]HU]ĘGpVEHQ PHJKDWiUR]RWW N|- (1) %L]WRVtWiVL WLWRN PLQGHQ RO\DQ  PLQĘVtWHWW DGDWRW QHP
WHOH]HWWVpJ EL]WRVtWiVL|VV]HJEL]WRVtWiVLGtMVWE 
tartalmazó - a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításSpQ]QHPpW 0DJ\DURUV]iJRQ D] iWYiOWiV LGĘSRQWN|]YHWtWĘUHQGHONH]pVpUHiOOyDGDWDPHO\DEL]WRVtWyD
MiEDQ pUYpQ\HV W|UYpQ\HV SpQ]QHPpUH iWYiOWDQL
YLV]RQWEL]WRVtWy D EL]WRVtWiVN|]YHWtWĘ HJ\HV J\IHOHLNRQYHUWiOQL pVDKLYDWNR]RWWN|WHOH]HWWVpJHNHWD]
nek - ideértve a károsultat is - személyi körülményeire,
iWYiOWiVLGĘSRQWMiWyONH]GYHHEEHQDSpQ]QHPEHQ
vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a bizkifejezni.
WRVtWyYDON|W|WWV]HU]ĘGpVHLUHYRQDWNR]LN
(3) $]iWYiOWiVLGĘSRQWMiWyOIRJYDD%L]WRVtWypVD6]HU- (2) $%L]WRVtWyDEL]WRVtWiVN|]YHWtWĘJ\IHOHLQHND]RQEL]]ĘGĘ N|WHOH]HWWVpJHLNHW D] ~M SpQ]QHPEHQ N|WHOHV
tosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási
WHOMHVtWHQLpVDV]HU]ĘGpVEiUPHO\(XUySpQ]QHPUH
V]HU]ĘGpVVHO DQQDN OpWUHM|WWpYHO Q\LOYiQWDUWiViYDO
W|UWpQĘKLYDWNR]iVDpUYpQ\WHOHQQpYiOLN

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja
FVDN D EL]WRVtWiVL V]HU]ĘGpV PHJN|WpVpKH] PyGRVtWiViKR]iOORPiQ\EDQWDUWiViKR]DEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVEĘO V]iUPD]y N|YHWHOpVHN PHJtWpOpVpKH] V]NVpJHVYDJ\D%L]WRVtWiVLWHYpNHQ\VpJUĘOV]yOypYL
LXXXVIII. törvény által meghatározott egyéb cél lehet.
( FpOWyO HOWpUĘ FpOEyO YpJ]HWW DGDWNH]HOpVW D %L]WRVtWy
YDJ\DEL]WRVtWiVN|]YHWtWĘFVDND]J\IpOHOĘ]HWHVKR]zájárulásával végezhet. A hozzájárulás megtagadása
miatt az ügyfelet nem érheti hátrány és annak megadáVDHVHWpQUpV]pUHQHPQ\~MWKDWyHOĘQ\
$ EL]WRVtWiVL WLWRN WHNLQWHWpEHQ LGĘEHOL NRUOiWR]iV QpOkül - ha törvény másként nem rendelkezik - titoktartási
kötelezettség terheli a Biztosítót, a Biztosító tulajdonoVDLWYH]HWĘLWDONDOPD]RWWDLWpVPLQGD]RNDWDNLNDKKR]
a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.
Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a Biztosító ügyfele vagy annak törvényes képYLVHOĘMHDNLV]ROJiOWDWKDWyEL]WRVtWiVLWLWRNN|UWSRQWRVDQ
megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad
vagy jogszabály szerint a titoktartási kötelezettség nem
áll fenn a 27.§ szerint.
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét:
(a) D]RO\DQ|VV]HVtWHWWDGDWRNV]ROJiOWDWiVDDPHO\EĘO
az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem
állapítható meg,
(b) a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok
elvégzése céljából a miniszter részére személyes
DGDWQDNQHPPLQĘVOĘDGDWRNiWDGiVD
(c) DSpQ]J\LNRQJORPHUiWXPRNNLHJpV]tWĘIHOJ\HOHWpUĘOV]yOyW|UYpQ\EHQIRJODOWUHQGHONH]pVHNWHOMHVtWpVHpUGHNpEHQW|UWpQĘDGDWiWDGiV
$%L]WRVtWyDOpWUHQHPM|WWEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVVHONDScsolatos személyes adatokat addig kezelheti, ameddig
D V]HU]ĘGpV OpWUHM|WWpQHN PHJKL~VXOiViYDO NDSFVRODWEDQLJpQ\pUYpQ\HVtWKHWĘ

(e) ha adóügyben, az adóhatóság felhívására a Biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozatWpWHOL N|WHOH]HWWVpJ LOOHWYH KD EL]WRVtWiVL V]HU]ĘGpVEĘO HUHGĘ DGyN|WHOH]HWWVpJ DOi HVĘ NL¿]HWpVUĘO
törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli, az adóhatóságnak,
(f) az adóhatóságnak a Magyarország Kormánya és
az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a
QHP]HWN|]LDGyJ\LPHJIHOHOpVHOĘPR]GtWiViUyOpV
a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló MegálODSRGiVNLKLUGHWpVpUĘOYDODPLQWD]H]]HO|VV]HIJJĘHJ\HVW|UYpQ\HNPyGRVtWiViUyOV]yOypYL
XIX. törvény alapján az adó- és egyéb közterhekkel
NDSFVRODWRV QHP]HWN|]L N|]LJD]JDWiVL HJ\WWPĦködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII.
W|UYpQ\%&iEDQLOOHWĘOHJ D]$NWY+
§-ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez,
(g) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálatnak,
(h) D %L]WRVtWyYDO D EL]WRVtWiVN|]YHWtWĘYHO D V]DNWDnácsadóval, a harmadik országbeli biztosító, fügJHWOHQEL]WRVtWiVN|]YHWtWĘYDJ\V]DNWDQiFVDGyPDgyarországi képviseletével, ezek érdekképviseleti
szervezeteivel, illetve a biztosítási, biztosításközveWtWĘL V]DNWDQiFVDGyL WHYpNHQ\VpJJHO NDSFVRODWRV
versenyfelügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági
Versenyhivatalnak,
(i) a feladatkörében eljáró gyámhatóságnak,
(j) D] HJpV]VpJJ\UĘO V]yOy  pYL &/,9 W|UYpQ\
108. § (2) bekezdésében foglalt egészségügyi hatóságnak,
(k) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazásáUD WLWNRV LQIRUPiFLyJ\ĦMWpVUH IHOKDWDOPD]RWW V]HUYnek,
(l) a viszontbiztosítónak, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló
biztosítóknak,
27.§
(m) D] iOORPiQ\iWUXKi]iV NHUHWpEHQ iWDGiVUD NHUOĘ
$%L]WRVtWyJ\IHOHLDGDWDLQDNNH]HOpVH
EL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVLiOORPiQ\WHNLQWHWpEHQD]iWpVD]DGDWWRYiEEtWiVUpV]OHWV]DEiO\DL
YHYĘEL]WRVtWyQDN
$6]HU]ĘGĘpVD%L]WRVtWRWWNpUpVpUHD%L]WRVtWyN|WH(n) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges
OHV D] iOWDOD YH]HWHWW Q\LOYiQWDUWiVEDQ D] J\IpOUĘO Wiadatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet
rolt adatokról felvilágosítást adni, valamint az ügyfél
YpJ]ĘYHO WRYiEEi D N|Q\YYL]VJiOyL IHODGDWRN HOOiáltal kezdeményezett adathelyesbítéseket átvezetni.
tásához szükséges adatok tekintetében a könyvAz elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tevizsgálóval,
kintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve
DEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVEHQQHYHVtWHWWMRJRVXOWLVJ\DNR(o) DIHODGDWN|UpEHQHOMiUyDODSYHWĘMRJRNEL]WRViQDN
rolhatja.
(p) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és InA Biztosító a személyes adatokat a biztosítási jogviformációszabadsági Hatóságnak.
V]RQ\ IHQQiOOiViQDN LGHMpQ YDODPLQW D]RQ LGĘWDUWDP
A Biztosító jogosult az adatokat továbbítani, amennyialatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapben az a)-k), pontban megjelölt szerv vagy személy írásFVRODWEDQLJpQ\pUYpQ\HVtWKHWĘ
beli megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza az
$%L]WRVtWyDEL]WRVtWiVLWLWRNQDNPLQĘVOĘDGDWRNDWD]
J\IpOQHYpWYDJ\DEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVPHJMHO|OpVpW
alábbi szervezetek részére jogosult továbbítani:
a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját,
(a) a feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Banknak,
azzal, hogy az l)-m) és o)-p) pontban megjelölt szerv
vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adat(b) DIRO\DPDWEDQOpYĘEQWHWĘHOMiUiVNHUHWpEHQHOMiUy
kérés célját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és a
nyomozó hatóságnak és ügyészségnek, továbbá
MRJDODS LJD]ROiViQDN PLQĘVO D] DGDW PHJLVPHUpVpUH
D]iOWDOXNNLUHQGHOWV]DNpUWĘQHN
jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is.
(c) EQWHWĘJ\EHQ SROJiUL SHUHV YDJ\ QHPSHUHV HOjárásban, közigazgatási határozatok bírósági felül- (4) $%L]WRVtWyEL]WRVtWiVN|]YHWtWĘEL]WRVtWiVLV]DNWDQiFVvizsgálata során eljáró bírósággal, a bíróság által
adó a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat
NLUHQGHOW V]DNpUWĘYHO WRYiEEi D YpJUHKDMWiVL J\és az ügyészség írásbeli megkeresésére akkor is köteben eljáró önálló bírósági végrehajtóval, a terméles haladéktalanul tájékoztatást adni, ha adat merül fel
szetes személyek adósságrendezési eljárásában
arra, hogy a biztosítási ügylet
HOMiUy IĘKLWHOH]ĘYHO &VDOiGL &VĘGYpGHOPL 6]ROJi(a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV.
ODWWDOFVDOiGLYDJ\RQIHOJ\HOĘYHOEtUyViJJDO
törvényben foglaltak szerinti kábítószerrel vissza(d) D KDJ\DWpNL J\EHQ HOMiUy N|]MHJ\]ĘQHN WRYiEEi
éléssel, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terD]iOWDODNLUHQGHOWV]DNpUWĘQHN
rorcselekménnyel, robbanóanyaggal vagy robban-

WyV]HUUHO YLVV]DpOpVVHO OĘIHJ\YHUUHO YDJ\ OĘV]HUUHO
YLVV]DpOpVVHO SpQ]PRViVVDO EĦQV]|YHWVpJEHQ
YDJ\ EĦQV]HUYH]HWEHQ HON|YHWHWW EĦQFVHOHNPpQ\nyel,
(b) a Btk. szerinti kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer birtoklásával, kóros szenvedélykeltéssel vagy
NiEtWyV]HUNpV]tWpVpQHNHOĘVHJtWpVpYHO~MSV]LFKRaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel,
terrorcselekmény feljelentésének elmulasztásával,
WHUURUL]PXV ¿QDQV]tUR]iViYDO UREEDQyDQ\DJJDO
YDJ\ UREEDQWyV]HUUHO YLVV]DpOpVVHO OĘIHJ\YHUUHO
YDJ\ OĘV]HUUHO YLVV]DpOpVVHO SpQ]PRViVVDO EĦQV]|YHWVpJEHQ YDJ\ EĦQV]HUYH]HWEHQ HON|YHWHWW
EĦQFVHOHNPpQQ\HOYDQ|VV]HIJJpVEHQ
(5) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a Biztosító által a harmadik országbeli biztosítóhoz vagy harmadik
országbeli adatfeldolgozó szervezethez (harmadik orV]iJEHOL DGDWNH]HOĘ  W|UWpQĘ DGDWWRYiEEtWiV DEEDQ D]
esetben, ha
• a Biztosító ügyfele (adatalany) ahhoz írásban hozzájárult vagy,
• az adatalany hozzájárulásának hiányában az adattovábbításnak törvényben meghatározott adatköre,
célja és jogalapja van, és a harmadik országban a
V]HPpO\HV DGDWRN YpGHOPpQHN PHJIHOHOĘ V]LQWMH D]
információs önrendelkezési jogról és az információ
szabadságról szóló 2011. évi CXII.tv. 8. § (2) bekezdésében meghatározott bármely módon biztosított.
(6) $%L]WRVtWyDEL]WRVtWiVN|]YHWtWĘpVDEL]WRVtWiVLV]DNtanácsadó a nyomozó hatóságot a „halaszthatatlan inWp]NHGpV´ MHO]pVVHO HOOiWRWW NO|Q MRJV]DEiO\EDQ HOĘtUW
J\pV]LMyYiKDJ\iVWQpONO|]ĘPHJNHUHVpVpUHLVN|WHles tájékoztatni az általa kezelt, az adott üggyel összeIJJĘEL]WRVtWiVLWLWRNQDNPLQĘVOĘDGDWRNUyO
(7) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll
fenn abban az esetben, ha a Biztosító, biztosításközveWtWĘpVDEL]WRVtWiVLV]DNWDQiFVDGyD](XUySDL8QLyiOWDO
elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget.
(8) Nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok sérelmét
DIHOJ\HOHWLHOOHQĘU]pVLHOMiUiVVRUiQD]|VV]HYRQWDODpú felügyelet esetében a csoportvizsgálati jelentésnek
DSpQ]J\LFVRSRUWLUiQ\tWyWDJMDUpV]pUHW|UWpQĘiWDGisa.
(9) $EL]WRVtWiVLWLWRNQDNPLQĘVOĘDGDWRNQDNPiVLNWDJiOODPED W|UWpQĘ WRYiEEtWiVD HVHWpQ D EHOI|OGUH W|UWpQĘ
adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
(10) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll
fenn abban az esetben, ha
• D PDJ\DU EĦQOG|]Ę V]HUY  QHP]HWN|]L N|WHOH]HWWVpJYiOODOiV DODSMiQ NOI|OGL EĦQOG|]Ę V]HUY tUiVEHOL
megkeresésének teljesítése céljából - írásban kér bizWRVtWiVLWLWRNQDNPLQĘVOĘDGDWRWD%L]WRVtWyWyO
• LOOHWĘOHJKDDSpQ]J\LLQIRUPiFLyVHJ\VpJNpQWPĦN|GĘ KDWyViJ D SpQ]PRViV pV D WHUURUL]PXV ¿QDQV]tUR]iVD PHJHOĘ]pVpUĘO pV PHJDNDGiO\R]iViUyO V]yOy
törvényben meghatározott feladatkörében eljárva
vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli
megkeresésének teljesítése céljából írásban kér bizWRVtWiVLWLWRNQDNPLQĘVOĘDGDWRWD%L]WRVtWyWyO
(11) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll
IHQQDPLQGHQNRUKDWiO\RVKLWHOLQWp]HWHNUĘOpVDSpQ]ügyi vállaklozásokról szóló törvényben meghatározott
pénzügyi intézménnyel szemben a pénzügyi szolgálWDWiVEyO HUHGĘ N|YHWHOpVKH] NDSFVROyGy EL]WRVtWiVL
V]HU]ĘGpV YRQDWNR]iViEDQ KD D SpQ]J\L LQWp]PpQ\
írásbeli megkereséssel fordul a Biztosítóhoz, amely tar-

WDOPD]]DD]J\IpOQHYpWYDJ\DEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpV
megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját
és jogalapját.
(12) $V]HPpO\HVDGDWRNDWpVDEL]WRVtWiVLWLWRNQDNPLQĘVOĘ
információkat a társaságunknak a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal
UHQGHONH]Ę PXQNDYiOODOyL PHJEt]RWW EL]WRVtWiVN|]YHWtWĘL LOOHWYH WiUVDViJXQN UpV]pUH V]ROJiOWDWiVL V]HU]Ędések alapján adatfeldolgozási-vagy kiszervezett teYpNHQ\VpJHWYpJ]ĘV]HPpO\HNV]HUYH]HWHNLVPHUKHWLN
meg, társaságunk által meghatározott terjedelemben és
a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

28.§
$IRJ\DV]WyLSDQDV]RNNH]HOpVH
Amennyiben a a Biztosító ügyfele (a Biztosított, a
6]HU]ĘGĘ D .HGYH]PpQ\H]HWW D .iURVXOW WRYiEEi
aki a Biztosító számára ajánlatot tett, vagy a Biztosító
szolgáltatására jogosult más személy) szolgáltatásával
YDJ\DEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVNH]HOpVpYHOQHPHOpJHGHWW SDQDV]W WHUMHV]WKHW HOĘ D *5$:( eOHWEL]WRVtWy
=UWQpO D   EHNH]GpVEHQ IHOVRUROW HOpUKHWĘVpJHN YDlamelyikén. Amennyiben a Biztosító az ügyfél panaszát
elutasítja, válaszlevelében a Biztosító tájékoztatja az
ügyfelet arról, hogy panaszával - annak jellege szerint
- a Magyar Nemzeti Bank, Fogyasztóvédelmi Központ
YDJ\D3pQ]J\L%pNpOWHWĘ7HVWOHWHOMiUiViWNH]GHPpQ\H]KHWL $ IRJ\DV]WyQDN QHP PLQĘVOĘ J\IpO D SDQDV]HOXWDVtWiVDHVHWpQD3pQ]J\L%pNpOWHWĘ7HVWOHW
és Magyar Nemzeti Bank, Fogyasztóvédelmi Központ
eljárását nem kezdeményezheti.
$SDQDV]HOĘWHUMHV]WpVpQHNOHKHWĘVpJHL
$]hJ\IpODN|YHWNH]ĘHOpUKHWĘVpJHNHQWHUMHV]WKHWHOĘ
panaszt:
(a) tUiVEDQDN|YHWNH]ĘFtPUH
GRAWE Életbiztosító Zrt. Budapesti Igazgatósága
1124 Budapest, Jagelló út 20/A
(b) WHOHIRQRQDN|YHWNH]ĘWHOHIRQV]iPRQ
+36-1-202-1211
(c) WHOHID[RQDN|YHWNH]ĘWHOHID[V]iPRQ
+36-1-355-5530
(d) HOHNWURQLNXV~WRQDN|YHWNH]ĘHPDLOFtPHQ
LQIR#JUDZHKX
(e) V]HPpO\HVHQD]hJ\IpOWiMpNR]WDWy  EHNH]GpVpben megjelölt címeken.
$ IHQWLHNHQ IHOO D] hJ\IpO MRJRVXOW IRJ\DV]WyL MRJYLWD
miatt a jogérvényesítés érdekében a bírói utat igénybe
venni.
$ 3pQ]J\L %pNpOWHWĘ 7HVWOHW HOpUKHWĘVpJHL D]
alábbiak:
3pQ]J\L%pNpOWHWĘ7HVWOHW
Székhelye:
1133 Budapest, Váci út 76. (Capital Square Irodaház,
Dráva utcai bejárat, földszint)
Levélcíme általános ügyekben:
%XGDSHVW3RVWD¿yN
/HYpOFtPHHOV]iPROiVVDOV]HU]ĘGpVPyGRVtWiVVDO
kapcsolatos ügyekben:
%XGDSHVW3RVWD¿yN
Telefon: +36-80-203-776
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
,QWHUQHWZZZPQEKXEHNHOWHWHV
$] hJ\IpOQHN MRJiEDQ iOO D EL]WRVtWiVL V]HU]ĘGpVVHO
kapcsolatos panasszal vagy bejelentéssel a Magyar
Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjához fordulni az alábbi címen:

6]pNKHO\H%XGDSHVW.ULV]WLQDNUW
/HYpOFtPH%XGDSHVW%..33RVWD¿yN
7HOHIRQ 
7HOHID[ 
(PDLO
XJ\IHOV]ROJDODW#PQEKX
,QWHUQHW ZZZPQEKXIRJ\DV]WRYHGHOHP

,UiQ\DGyMRJ
$EL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVHNUHDmagyar jog az irányadó.

(J\pEN|OWVpJHN
Mindazokért az egyéb szolgáltatásokért, amelyekre vonatkozóan jelen Feltételek rendelkezést nem tartalmaznak, a
Biztosító külön költséget számíthat fel.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) $ PHJNHUHVĘ EL]WRVtWy D PHJNHUHVpV HUHGPpQ\HNpQW
WXGRPiViUDMXWRWWDGDWRWDNp]KH]YpWHOWN|YHWĘNLOHQFven napig kezelheti.
(6) +DDPHJNHUHVpVHUHGPpQ\HNpQWDPHJNHUHVĘEL]WRVttó tudomására jutott adat e biztosító jogos érdekeinek
az érvényesítéséhez szükséges, az adatkezelés (5)
EHNH]GpVEHQ PHJKDWiUR]RWW LGĘWDUWDPD PHJKRVV]DEbodik az igény érvényesítésével kapcsolatban indult
eljárás befejezéséig.Ha a megkeresés eredményeként
D PHJNHUHVĘ EL]WRVtWy WXGRPiViUD MXWRWW DGDW H EL]WRsító jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges,
és az igény érvényesítésével kapcsolatban az eljárás
PHJLQGtWiViUD D] DGDW PHJLVPHUpVpW N|YHWĘ HJ\ pYLJ
QHPNHUOVRUD]DGDWDPHJLVPHUpVWN|YHWĘHJ\pYLJ
NH]HOKHWĘ
(7) $ PHJNHUHVĘ EL]WRVtWy D]   EHNH]GpVEHQ PHJKDWirozott megkeresés és a megkeresés teljesítésének
WpQ\pUĘO WRYiEEi D] DEEDQ V]HUHSOĘ DGDWRN N|UpUĘO D
PHJNHUHVpVVHO pULQWHWW J\IHOHW D EL]WRVtWiVL LGĘV]DN
alatt legalább egyszer értesíti.
(8) Ha az ügyfél az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvényben szabályozott
PyGRQ D] DGDWDLUyO WiMpNR]WDWiVW NpU pV D PHJNHUHVĘ
biztosító - a (8)-(10) bekezdésben meghatározottakra
tekintettel - már nem kezeli a kérelemmel érintett adaWRNDWDNNRUHQQHNDWpQ\pUĘONHOOWiMpNR]WDWQLDNpUHOPH]ĘW
(9) $ PHJNHUHVĘ EL]WRVtWy D PHJNHUHVpV HUHGPpQ\HNpQW
kapott adatokat biztosított érdekre nem vonatkozó, tudomására jutott, illetve általa kezelt egyéb adatokkal
D]  EHNH]GpVEHQPHJKDWiUR]RWWyOHOWpUĘFpOEyOQHP
kapcsolhatja össze.
(10) A megkeresésben megjelölt adatok teljesítésének a helyességéért és pontosságáért a megkeresett biztosító
DIHOHOĘV

31.§
$YHV]pO\N|]|VVpJYpGHOPHFpOMiEyOW|UWpQĘ
DGDWiWDGiV
$EL]WRVtWy HDONDOPD]iViEDQPHJNHUHVĘEL]WRVtWy 
- a veszélyközösség érdekeinek a megóvása érdekéEHQ  D MRJV]DEiO\RNEDQ IRJODOW YDJ\ D V]HU]ĘGpVEHQ
vállalt kötelezettségének teljesítése során a szolgálWDWiVRN MRJV]DEiO\RNQDN pV V]HU]ĘGpVQHN PHJIHOHOĘ
WHOMHVtWpVH D EL]WRVtWiVL V]HU]ĘGpVHNNHO NDSFVRODWRV
visszaélések megakadályozása céljából megkereséssel fordulhat más biztosítóhoz (e § alkalmazásában:
megkeresett biztosító) az e biztosító által - a biztosítási
WHUPpNVDMiWRVViJDLQDND¿J\HOHPEHYpWHOpYHONH]HOW
és az alábbiakban meghatározott adatok vonatkozásáEDQIHOWpYHKDDPHJNHUHVĘEL]WRVtWyHUUHYRQDWNR]y
MRJRVXOWViJDDEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVEHQ D%L]WRVtWyÈOWDOiQRV6]HU]ĘGpVL)HOWpWHOHLEHQ U|J]tWpVUHNHUOW
$ PHJNHUHVHWW EL]WRVtWy D MRJV]DEiO\RNQDN PHJIHOHOĘ
32.§
megkeresés szerinti adatokat a megkeresésben meg$EL]WRVtWiVN|]YHWtWĘMRJRVXOWViJDDEL]WRVtWiVLGtM
KDWiUR]RWW PHJIHOHOĘ KDWiULGĘEHQ HQQHN KLiQ\iEDQ D iWYpWHOpYHOLOOHWYHDV]ROJiOWDWiVNL¿]HWpVpYHONDSFVRPHJNHUHVpV Np]KH]YpWHOpWĘO V]iPtWRWW WL]HQ|W QDSRQ
latban
EHOON|WHOHViWDGQLDPHJNHUHVĘEL]WRVtWyQDN
(1) $EL]WRVtWiVN|]YHWtWĘQHPMRJRVXOWD]J\IpOWĘOEL]WRVt$ PHJNHUHVĘ EL]WRVtWy D] pOHWEL]WRVtWiVL iJD]DWRNKR]
tási díj átvételére.
valamint a nem-életbiztosítási ágazatok közül a bal(2)
$ EL]WRVtWiVN|]YHWtWĘ MRJRVXOW D EL]WRVtWyWyO D] J\IpOHVHWEL]WRVtWiVKR]WDUWR]yV]HU]ĘGpVWHOMHVtWpVpYHONDSQHNMiUyV]ROJiOWDWiVNL¿]HWpVpEHQN|]UHPĦN|GQLPHO\
csolatban az alábbi adatokat kérheti:
N|]UHPĦN|GpVHOVĘVRUEDQDSpQ]PRViVpVDWHUURUL](a) D V]HU]ĘGĘ D EL]WRVtWRWW D NHGYH]PpQ\H]HWW V]HPXV ¿QDQV]tUR]iV PHJHOĘ]pVpUĘO pV PHJDNDGiO\R]imély azonosító adatait;
sáról szóló törvényben megfogalmazott ügyfél-átvilágí(b) D EL]WRVtWRWW V]HPpO\ DGDWIHOYpWHONRUL D V]HU]ĘGptási kötelezettségek végrehajtására szorítkozik.
ses kockázattal kapcsolatos egészségi állapotára
vonatkozó adatokat;
(c) D] D  SRQWEDQ PHJKDWiUR]RWW V]HPpO\W pULQWĘ NRrábbi - az e bekezdésben meghatározott ágazathoz
WDUWR]yV]HU]ĘGpVVHONDSFVRODWRVEL]WRVtWiVLHVHményekre vonatkozó adatokat;
(d) D PHJNHUHVHWW EL]WRVtWyQiO PHJN|W|WW V]HU]ĘGpV
megkötésével kapcsolatban felmerült kockázat felméréséhez szükséges adatokat; és
(e) D PHJNHUHVHWW EL]WRVtWyQiO PHJN|W|WW V]HU]ĘGpV
DODSMiQ WHOMHVtWHQGĘ V]ROJiOWDWiVRN MRJDODSMiQDN
vizsgálatához szükséges adatokat.
Az (1) bekezdésben meghatározott megkeresésnek
tartalmaznia kell az ott meghatározott személy, vagyontárgy vagy vagyoni jog azonosításához szükséges adatokat, a kért adatok fajtáját, valamint az adatkérés céljának megjelölését. A megkeresés és annak teljesítése
QHPPLQĘVODEL]WRVtWiVLWLWRNPHJVpUWpVpQHN$PHJNHUHVĘ EL]WRVtWy IHOHOĘV D]   EHNH]GpVEHQ PHJKDWirozott megkeresési jogosultság tényének fennállásáért.

