GRAWE ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT.
GRAWE Fix10
Egyszeri díjas, halálesetre és elérésre szóló, fix nyereségkamatlábbal számított,
határozott tartamú, vegyes életbiztosítás különös feltételei
(GAW130H)
.
Hatályos: 2022.06.01. napjától visszavonásig

1. A biztosítási termék megjelölése: GAW130H
2. Biztosítási események és szolgáltatások
A GRAWE Életbiztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) a Szerződő egyszeri díjfizetése ellenében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
a) A Biztosítottnak a biztosítás tartamán belüli halála esetén a biztosítási kötvényben meghatározott – a garantált technikai kamatláb alapján
számított, technikai hozamot tartalmazó - haláleseti biztosítási összeget és a fix nyereségkamatlábbal számított, - lásd: jelen pont c) és d)
alpontját - a biztosítási szerződés hatályba lépése és a haláleset bekövetkezésének időpontjáig terjedő időszakban felhalmozódott nyereséget
fizeti meg a Biztosító.
b) Amennyiben a Biztosított a biztosítási szerződés lejáratának napján életben van, a biztosítási tartam végén a lejárati biztosítási összeget és a teljes
tartam alatt a fix nyereségkamatlábbal számított - lásd: jelen pont c) és d) alpontját - felhalmozódott nyereséget fizeti meg a Biztosító.
c) A fix nyereségkamatlábbal számított felhalmozódott nyereség úgy képződik, hogy a Biztosító a matematikai tartalék befektetéséből származó
többlethozam szerződésre jutó részét a második biztosítási évtől kezdődően minden biztosítási év végén a Szerződőnek jóváírja, és a fix
nyereségkamatlábbal tovább kamatoztatja. Ezen termék esetében a Biztosító összesen 6,25 %-os fix nyereségkamatlábbal kalkulál. Ez a
számítás nem egyezik meg a banki kamatos kamat számítással.
d) A 6,25 %-os fix nyereségkamatláb az 1,8 %-os garantált technikai kamatlábat már tartalmazza.

3. A biztosítás tartama, korhatárok
a) A biztosítás tartama: 10 év
b) A belépési kor felső határa: 70 év

4. Biztosítási díj
Az azonos szerződő által fizetett egyszeri díj összege nem haladhatja meg a 20.000.000 Ft-ot. A biztosítási szerződésre az ajánlattétellel egyidejűleg kell
a biztosítási díjat egy összegben megfizetni.

5. A biztosítási összeghatárok
a) Minimális biztosítási összeg: 2.500.000.-Ft
b) Maximális biztosítási összeg a legfeljebb 20.000.000 Ft-os biztosítási díjnak megfelelő biztosítási összeg.

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

7. Záradék
a)
b)

c)

A termék lejárati biztosítási összegéből járadéktermék vásárolható.
A termék Különös Szerződési Feltételei a GRAWE Életbiztosító Zrt-vel kötött biztosítási szerződés részét képezik, feltéve hogy a biztosítási
szerződést jelen Különös Szerződési Feltétekre hivatkozással kötötték. Az itt nem szabályozott kérdésekben a GRAWE Életbiztosító Zrt.
Általános Életbiztosítási Feltételei és a hatályos jogszabályok az irányadók.
A termékhez kiegészítő biztosítás nem köthető.

8. Egyszeri nyilvántartási költség: 3.000.-Ft

