
A kalkulátor a Biztosító a 2022. november 1-jétől értékesítés alatt álló GRAWE Fix6 (GAW131H) forintos 

egyszeri díjas vegyes életbiztosítási termékének fix 6 éves tartamának végén várható elérési 

szolgáltatását mutatja be biztosítási összeg és várható elérési nyereség megbontásban is. A várható 

elérési szolgáltatást az adott életbiztosítási termék biztosítási szerződési feltételei alapján, a 

terméktervben rögzített számítási értékek (paraméterek), illetve a Biztosító által alkalmazott jövőbeli 

feltevések felhasználásával számolja ki a kalkulátor. 

A biztosítási összeget a Biztosító a garantált technikai kamat (1,8%) előre történő beszámításával 

számolja azon feltételezés mellett, hogy a Szerződő az egyszeri díjat esedékességig megfizeti. A 

kalkulátor feltételezi, hogy a Szerződő az egyszeri díjat teljes egészében a vegyes életbiztosításra fizeti 

be, tekintettel arra, hogy kiegészítő balesetbiztosítás a hatályos szerződési feltételek alapján nem 

köthető mellé. 

A várható elérési nyereséget a Biztosító a terméktervben rögzített képletek felhasználásával számítja, 

amely során feltételezi, hogy a Biztosító a nyereséget a tartam során végig 8,5% fix nyereségkamatláb 

alkalmazása mellett tudja jóváírni a biztosítási évfordulókon.  

FIGYELEM! A nyereségkamatláb nem egyezik meg azzal a hozammal, amelyet a Biztosító a befizetett 

díjakból képzett tartalékok mögött álló befektetéseken elér.  A Biztosító nem tudja garantálni, hogy a 

befektetések hozama a jövőben is biztosítani fogja, hogy a 1,8%-os garantált technikai kamat felett a 

várható lejárati nyereség összegét elérő, vagy azt akár csak megközelítő többlethozam-visszajuttatásra 

kerüljön sor. A fix nyereségkamatlábnak megfelelő nyereség kitermelésére az erre a célra vásárolt 6 év 

hátralévő futamidejű magyar állampapír ad lehetőséget. 

A Biztosító Általános Szerződési Feltételei, valamint a GRAWE Fix6 (GAW131H) egyszeri díjas vegyes 

életbiztosítás Különös Szerződési Feltételei megtalálhatóak a Biztosító honlapján. 

A Biztosító nem tud felelősséget vállalni azért, hogy a kalkulátor által alkalmazott paraméterek, 

feltevések és feltételezések a jövőben ténylegesen megvalósulnak, bár ennek meghiúsulásának 

kockázata alacsony a mögöttes magyar állampapír befektetés miatt. Emiatt a kalkulátor által jelenleg 

becsült várható elérési szolgáltatás a jövőbeli tényleges elérési szolgáltatástól eltérhet. A kalkulátor 

által számított adatok ezért kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak és a tényleges szerződéskötéshez 

nyújtanak segítséget. 

 

 


