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ÁB-AEGON Általános Biiztosító Rt.
KorTárs

Élethossziglani életbiztosítás
különös feltételei
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ÁLTALÁNOSRENDELKEZÉSEK

Ajelen alapbiztosításfeltételeibennem rendezett kérdésekbenazÁB-AEGON
Általános Biztosító Rt. Általános Személybiztosítási Szabályzata (továb-
biakban: ÁSZSZ) az irányadó.

2. . BIZTosfTOTT

Jelen biztosítási szerzodés egy személy életére kötheto.

2.2. Az alapbiztosítási szerzodés biztosítottja lehet a szerzodés megkötésekor
legalább 40 és legfeljebb 70 éves azon tennészetes személy, aki érvényes
CSÉB/80 vagy CSÉB/150-es biztosítással rendelkezik és akit a biztosító
biztosítottként elfogad.

3. BIZTosfTÁSI ESEMÉNY

3.1.
;

A biztosítottnak a biztosítási tartamon beHiIbekövetkezo halála, vagy ..j::..
..j::..
N

3.2. a biztosítottnak a díj fizetési tartamon belÜl bekövetkezo halálos kimene-
telu balesete.

4. BIZTosfTÁSI SZOLGÁLTATÁS

4.1. A választottd(jfizetési tartam alatt, rclldszeres d(ifizetés ellcllébCII, <1szerzodéses

feltételek szerilIt bekövetkezo biztosttás; eseméllyre:

I
4.1.1. A biztosított halála esetén a biztosító az aktuális haláles~tibiztosításiösszeg

és a pénzalap aktuális értéke közül a haláleset idopontjában magasabb.
összeget fizeti ki. ,

4.1.2. A biztosítottnak a hat hónapos várakozási ido alatt bekövetkezo halála
esetében a biztosító - a 4.1.1. pontban meghatározott összeg helyett - az
elozmény CSÉB biztosítás aktuális haláleseti szolgáltatási összege, illetve
ajelen biztosításra befizetett díjak költségekkel csökkentett összege közli!
a magasabbat fize~iki.
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j. A bIztosított halálos kImenetelu balesete esetén a biztosító - a 4.1.1. pont
szerinti összegen felÜl - a baleseti halál esetére szóló aktuális biztosítási
összeget is kifizeti.!

A "álaszfoff dU{tzcféJi farfal/l Icjárta /Itáli, rclldszeres d(iftzetés nélkül:

1. A biztosító a pénzalapot a biztosítási esemény bekövetkeztéig tovább
kamatoztatja, és

1

.1
2. amennyiben a biztosított baleseti vagy egyéb okból elhalálozik, úgy a

biztosító a pénzalap aktuális értékét fizeti ki.

AKTUÁLIS HALÁLESETIBIZTOsíTÁSI ÖSSZEG

A szerzodo által az ajánlat aláírásakormeghatározott, a választott dijfizetési
tartam során az értékkövetésseInövelt haláleseti biztosításiösszeg,melybol a
biztosító, az összegkifizetésekoraz esetlegeskölcsöntartozásösszegétlevo11Ía.

AKTUÁLIS BALESETIHALÁL ESETIBIZTOsíTÁSI ÖSSZEG

Baleseti eredetu biztosítási esemény bekövetkeztekor, a választott dij-
fizetési tartam során a baleseti halál esetére szóló és az értékkövetésseI
növelt aktuális biztosítási összeg.

A BIZTOsíTÁS TARTAMA

A biztosítás élethossziglani, azaz határozatlan tartamú, mely legkésobb a
biztosított halálával megszunik. A biztosítási szerzodés tartama és a dij-
fizetés tartama eltéro.

f I

l
A DíJFIZETÉSTARTAMA

A rendszeres díjfizetés, így a dijfizetés tartama választható a biztosított:

. 60.,vagya

. 70.,vagya

. 80. életévebetöltésénekévéig,azzal,hogy

a biztosítás megkötéséhez legalább 5 éves díj fizetési tartatn szükséges.
A dijfizetés szempontjából meghatározott életkor elérésének évében

- a biztosítási évfordulóval - a rendszeres díjfizetési kötelezettség Iheg-
szunik.

9. KOCKÁZATELBíRÁLÁS,VÁRAKOZÁSI IDO, MENTESÜLÉS

9.1. A szerzodés a biztosított egészségi nyilatkozata és orvosi vizsgálata nélkÜl
jön létre.

9.2. A biztosítási szolgáltatás tekintetében az ajánlat aláírásának napjától szá-
mított 6 havi várakozási ido áll fenn. A várakozási ido alkalmazásától
a biztosító a biztosított halálos kimenetehi balesete esetén eltekint.

9.3. A biztosító eltekint/az ÁSZSZ 21.2. pont harmadik bekezdése szerinti
mentesülés alkalmazásától. ~

~
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10. KÖLTSÉGEK

Az alapbiztosítás tartama során - a választott díjfizetési tartam alatt, illerve
a választott dijfizetési tartam vége után - a levonásra kerülo költség(ek)
típusát, valamint mértékét ajelen alapbiztosítás Füg~elékének 2-4. pont-
jai tartalmazzák.

11. GARANTÁLTHOZAM

A biztosító garanciát vállal arra, hogy ajelen alapbiztpsítás pénzalapjának
hozama minden biztosítási évben eléri a 2%-0t.



12. ÉRTÉKKÖVETÉS 16.2:

A biztosítás csak a rendszeres dijfizetési tartam alatt indexálható. Az indexá-
lással mind a haláleseti, mind a baleseti haláleseti összeg növelheto. 16.3.

13. DIJNÖVELÉSI OPCiÓ

A választott dijfizetési tartam alatt a szerzodo nek lehetosége van a biztosí-
tási dijat emelni Úgy, hogy az emeléssel- az alap- és kiegészíto biztosí-
tások kockázati díjai, illetve a biztosítási összegek változtatása nélkül -
kizárólag a biztosítás pénzalapjának aktuális értékét, azaz a megtakarítást
növelje. .

17.

14. DíJFIZETÉS 18.

14.1. A biztosítás havi dijfizetéssel kötheto. 18.1.

14.2. RendkívÜli dijfizetés a szerzodésre annak teljes tartama során teljesítheto,
ftiggetleniil attól, hogy a választott dijfizetési tartam vége után rendszeres
díjfizetés már nem történik.

14.3. A csÉn elozménybiztosítás alapján, a pénzalapba azonnali díj-jóváírás
kerül teljesítésre rendkíviili díj formájában; ennek mértékét a Függelék
7. pontja tartalmazza.

15. KÖLCSÖN

Jelen 'alapbiztosítám kölcsön igényelheto (ÁSZSZ 16. pont), legkoráb-
ban a biztosítási tartam 25. hónapjától.

16. VISSZAVÁSÁRLÁS

ICi.\. Jelen alapbiztosításra visszavásárlás igényelheto, legkorábban a biztosítási

tartam 25. hónapjától.

6

Visszavásárlás esetén az alapbiztosítás pénzalapjának készpénz értéke

(ÁSZSZ 3.16. pont szerint) kerül kifizetésre.

A biztosító legkésobb a visszavásárlásiigény írásbeli bejelentésének beér-
kezését követo 15. napon köteles a pénzalap készpénz értékét (Függelék
6. pont) kiutaini. .

KIEGÉszfTO BIZTosíTÁSOK

Jelen alapbiztosítás mellé a biztosító mindenkori rendelkezései szerint
meghatározott kiegészíto biztosítások, illetve technikai kiegészítok
köthetok.

A BIZTOsfTÁS ME~SZUNÉSE

A biztosítási szerzodés maradékjogok nélkül megszunik:
I

a) a biztosítottnak a biztosítási tartamon belül bekövetkezo halálát
követoen azonnal, vagy

~
~
~

b) a dijelégtelenség(ÁSZSZ 12. vagy 16.4 pon~a) idopon~ának megfelelo
nap O. órájakor, vagy I

c) a szerzodonek a biztosítás visszavásárlásáravonatkozó írásbeli kérel-
mének a biztosítóhoz történo beérkezése napjának Oórájakor.

18.2. Az alap- és kiegészíto biztosítások, valamint a technikai kiegészítok
(ameimyiben van ilyen) díja a biztosítót a 18.1. a.)-c.) pontokban jelzett
megszunés esetén a választott dijfizetési tartamon betül az adott naptári
hónap végéigilletimeg. ', .
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Érvényes: 1999. június 1-jétol

7. Kezdeti díj-jóváírás mértéke

Születési év . CS~BI8(f~,;:.:{.?~;,tl\\J1Il~~
1929-1931 9000Ft

1932-1936 8500Ft
1937-1941 8 500 Ft
1942-1946 8500Ft
1947-1951 8000 Ft

1952-1956 6500Ft

1957-1959 5500Ft

22 000 Ft

20 000 Ft

20 000 Ft

20 000 Ft

16000 Ft

13 500 Ft

11 000 Ft

280012 KORTARS tlETHOSS2IGlANI tLET81ZTOSfTÁS KÜlÖNÖS FElTtTElEI

A választott A választott
dfjfizetésl.tartam alatt dljfizetésl tartam után

1. Baleseti halál esetrre
szóló biztosítási összeg
A biztosított halálos kimenetelu balesete

esetén nyÚjtott balesetbiztosítás kezdeti

biztosítási összege 200 000 Ft

2. Kezdeti kezelési költség

A biztosítási tartam kezdetén egyszeri 3 800Ft
I

3. Nyilvántartási költség
Adminisztrációs költség havi 150,- Ft
Fenntartási költség rendkívÜli díj fizetésekor
a rendkívÜli díj 1%-a

4. Befektetési költség Befektetési költség
A pénzalap 0,12 %-a A pénzalap 0,12 %-a

5. Minimális pénzalap
A biztosítás kezdeti 4 hónapra eso dija

6. Visszavásárlási érték (készpénz érték) VisszavásárIási érték

(készpénz érték)
A pénzalap aktuális értékébol levonásra kerül A pénzalap aktuális
a pénzalap minimális értéke értékének 100%-a


