
GRAWE ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. 
Egyszeri díjfizetésű, azonnal induló, fix tartamú, garanciaidős, és járadékátvitellel rendelkező, havonta fizető 

járadékbiztosítás különös feltételei 
(J4D) 

 
Hatályos: 2016. 07. 01-től 

 
 

1. A biztosítási termék megjelölése: J4D 
 

2. A biztosítási termék: 
A járadékfizetés megkezdése előtt a Szerződő és a GRAWE Életbiztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) a járadékbiztosítási szerződésben egy egyszeri 
díjfizetésű, azonnal induló, fix tartamú, garanciaidős és járadékátvitellel rendelkező, havi járadékfizetésben állapodnak meg. 
A szerződés tartalmazza az években megadott fix járadékfizetési tartamot, garanciaidőt, valamint a konkrétan megjelölt 2. Biztosított személyre vonatkozó 
járadékátvitelt, és a járadékátvitel eredeti járadékhoz viszonyított százalékos nagyságát.  
 

3. Biztosítási esemény: 
Biztosítási esemény a járadékbiztosítási szerződésben meghatározott járadékfizetés kezdetéül megjelölt nap megélése. 

 

4. Biztosítási szolgáltatások: 
A Biztosító a Szerződő egyszeri díjfizetése ellenében a következő szolgáltatásokat nyújtja: 
a) Járadékszolgáltatás 

A Biztosított életben léte esetében, legkésőbb azonban a járadékfizetési tartam lejártáig a Biztosító a Biztosított részére garanciaidős havi járadékot 
fizet. 

b) Haláleseti szolgáltatás 
A Biztosító a Biztosított halála után az addig részére fizetett járadékának - a járadékfizetés megkezdése előtt - meghatározott részét a szerződésben 
2. Biztosítottként megnevezett személy részére fizeti ki, annak életben léte esetén. A 2. Biztosított havi járadék jogosultsága a járadékfizetési tartam 
lejártáig tart. 
Ha a 2. Biztosított halála is a garanciaidő letelte előtt következik be, a járadék kifizetését a garanciaidő lejáratáig a Biztosító a Kedvezményezett 
részére teljesíti. A kedvezményezett a garanciaidő lejártáig bármikor kérheti a járadék egyösszegű megváltását.  

c) Többlethozam-visszajuttatás 
A garantált hozamrésszel (2,3 % technikai kamattal számítva), és a befektetéshez kapcsolódó ráfordításokkal csökkentett befektetési hozam legalább 
85%-át a Biztosító a többlethozam-jóváírásra jogosult Szerződők összességének visszajuttatja. 

 

5. Tartam- és korhatárok: 
a) Minimális életkor a járadék kezdetekor: 16 év (mindkét biztosítottra) 
b) Maximális életkor a járadék kezdetekor: 80 év (mindkét biztosítottra) 
c) Minimális biztosítási tartam: 1 év 
d) Maximális biztosítási tartam: 30 év 
e) Minimális garanciaidő: 1 év 
f) Maximális garanciaidő: 29 év, de legalább egy évvel rövidebb, mint a biztosítási tartam.  

 

6. A járadék mértéke: 
a) Minimális járadék: 25 000 Ft/hó (a járadékátvitelt is figyelembe véve) 
b) Maximális járadék: Nincs korlátozva 
c) Járadékátvitel minimális százaléka: 50 % 
d) Járadékátvitel maximális százaléka: 100 % 
 

7. Záradékok: 
a) A biztosítás vonatkozásában a Biztosító kötvénykölcsönt nem nyújt. 
b) A biztosítást nem lehet díjmentesen leszállítani. 
c) Visszavásárlás nem lehetséges. 
d) Egyösszegű megváltás a garanciaidő lejárta után nem lehetséges. 
e) A biztosításhoz kiegészítő biztosítás nem köthető. 

 

8. Egyéb feltételek: 
Ezen feltételben nem szabályozott kérdésekben a GRAWE Életbiztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Feltételei és Általános Járadékbiztosítási Feltételei az 
irányadóak. 

 

9. Egyszeri nyilvántartási költség: 5000 Ft 


