
GRAWE ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. EURÓS
Egyszeri díjas, egy személyre vonatkozó, halálesetre és elérésre szóló  

vegyes életbiztosításának különös feltételei
(GAW11EG)

Hatályos: 2018. 02. 01-től
1. A biztosítási termék megjelölése: GAW11EG

2. Biztosítási események és szolgáltatások
A GRAWE Életbiztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) a Szerződő díjfizetése ellenében a következő szolgáltatásokat 
nyújtja:
a) A Biztosított biztosítás tartamán belüli halála esetén a haláleseti biztosítási összeget és az aktuális nyereséget, 

vagy
b) a Biztosított életbenléte esetén a biztosítás lejártakor az elérési biztosítási összeget és az elért nyereséget fizeti ki.
c) Az elérési és haláleseti biztosítási összeg nagysága megegyezik.
d) Jelen termékhez kapcsolódó szerződés technikai hozamrészét 1,1%-os technikai kamattal számítja a Biztosító. 

Amennyiben a matematikai tartalékok befektetésének hozama ezt az összeget meghaladja, a Szerződő az Általános 
Életbiztosítási Feltételek 21. §-a szerinti nyereségrészesedésre jogosult.

e) Mind a Szerződő díjfizetése, mind a Biztosító befektetése és teljesítése Euróban történik.

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

zött orvosi vizsgálattal köthető meg.
b) Maximális belépési kor :  70 év
c) Maximális életkor lejáratkor : 85 év

4. Biztosítási díj
A biztosítás kezdetekor egyszeri díjfizetéssel kell a biztosítási díjat megfizetni.

5. Biztosítási összeghatárok
a) Minimális biztosítási összeg: 400 Euró
b) Maximális biztosítási összeg orvosi vizsgálattal: korlátlan
c) Maximális biztosítási összeg orvosi vizsgálat nélkül 65 éves belépési korhatárig: 40.000 Euró

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

7. Egyéb feltételek
a) Jelen termék lejárati biztosítási összegéből járadéktermék vásárolható (lásd az Eurós Általános Életbiztosítási Fel-

tételekben).
b) Jelen Különös Szerződési Feltételek  a GRAWE Életbiztosító Zrt-vel kötött biztosítási szerződés részét képezik, fel-

téve, hogy a biztosítási szerződést jelen különös szerződési feltételekre hivatkozással kötötték. Az itt nem szabá-
lyozott kérdésekben a GRAWE Életbiztosító Zrt. Eurós Általános Életbiztosítási Feltételei és a hatályos jogszabály-
ok az irányadók.

8. Egyszeri nyilvántartási költség: 12 Euró


