
GRAWE ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT.

Indexálási Záradék Életbiztosításhoz

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Központi Statisztikai Hivatal által évente nyilvánosságra hozott fogyasztói 
árindex alapul vételével a biztosítási összeget és a biztosítási díjat a következők szerint emelik:

1. Az indexálási időszak kezdete
A biztosítási évforduló.

2. A biztosítási díjak és biztosítási összegek növelésének meghatározása
a) A Biztosító a szerződés biztosítási évfordulójának hónapját megelőző hetedik hónapra vonatkozó, a KSH által közölt 

éves fogyasztói árindex alapján meghatároz egy indexet, ami KSH árindextől legfeljebb 1 százalékponttal tér el, és 
a b)-e) pontok szerint felajánlja a biztosítási összegek és biztosítási díjak emelését. Amennyiben az index az 1%-ot 
nem éri el, a Biztosító az emelést nem ajánlja fel.

b) A Biztosító a főbiztosítás biztosítási összegét megemeli az a) pontban meghatározott indexszel. A Biztosító ezután 
kiszámolja, hogy mennyi lenne a díja egy olyan biztosításnak, ahol a biztosítási összeg annyi, mint az index miatti 
biztosítási összeg növekmény, a Biztosított életkora megegyezik az eredeti biztosítás Biztosítottjának az évfordu-
lókor aktuális korával, tartama pedig megegyezik az eredeti biztosításból még hátralévő tartammal és ezzel a díjjal 
megemeli a főbiztosítás díját. A biztosítási összeg és a biztosítási díj nem azonos mértékben növekszik.

c) A biztosítási összegek és biztosítási díjak növelésének lehetőségéről a Biztosító a biztosítási évfordulót legalább 60 
nappal megelőzően írásban értesíti a Szerződőt, számlalevél formájában. A biztosítási összegek és biztosítási díjak 
növelésérőla Biztosító módosított kötvény megküldésével értesíti a Szerződőt.

d) Ha a Szerződő nem kíván élni az emelés lehetőségével, úgy ezt a Biztosító felé az ajánlatban, vagy az évfordulót 
legalább 30 nappal megelőzően írásban jelzi, illetőleg ráutaló magatartással adja a Biztosító tudomására azzal, hogy 
az emelés nélküli biztosítási díjat fizeti be. Amennyiben Szerződő a felkínált emelési lehetőséggel nem kíván élni, 
úgy az előző évi biztosítási díj megfizetésével a változatlan tartalmú biztosítási védelem marad fenn.

e) Amennyiben a Szerződő előző évben vagy években nem élt a díjnövelés jogával, úgy a Biztosító a következő évi 
díjnövelés felajánlásakor teljesen vagy részlegesen figyelembe veszi a kieső időszakban felajánlott növelések mér-
tékét is.

3. A záradék alkalmazásának korlátozása
Kizárt az életbiztosítási indexzáradék alkalmazása:
a) ha a szerződés egészben vagy részben felmondásra került vagy díjmentesítve lett,
b) a szerződés lejártát megelőző 5 évben,
c) ha a halál esetére szóló biztosításnál a Biztosított meghalt, de a biztosítási szerződés nem szűnik meg.

4. Kiegészítő kockázatok
Ha a szerződés baleseti halál, baleseti rokkantság kockázati elemet tartalmaz kiegészítő biztosításként, úgy a kiegé-
szítő biztosítás biztosítási összege és díja a főbiztosítás biztosítási összegének növekedésével azonos mértékben 
(%-ban) emelkedik.

5. Egyéb szabályok
Jelen záradékban nem szabályozott kérdésekben a GRAWE Életbiztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Feltételei és a 
Biztosítási Szerződés az irányadó.


