Meghatározott tartamra szóló kiegészítő életbiztosítás
Szabályzat

TX–02

Érvényes: 2018. július 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.

Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek – ellenkezô szerzôdéses kikötés hiányában – az Aegon Magyarország Általános
Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) meghatározott tartamra szóló kiegészítô életbiztosítására érvényesek.

2.

Jelen kiegészítô biztosításra az alapbiztosítás szabályai érvényesek kivéve azokban a részletekben, ahol a kiegészítô az alapbiztosítás
szabályaitól eltér.

3.

Jelen kiegészítô biztosítás a biztosító által meghatározott, folyamatos díjas alapbiztosításokhoz, az alapbiztosítással egyidejûleg, illetve
annak tartamán belül megköthetô, illetve megszüntethetô az alapbiztosítás szabályzatának megszüntetésre vonatkozó pontjai alapján.

4.

A jelen szabályzat feltételei keretében nem rendezett kérdésekben az alapbiztosítás feltételei, illetve a Polgári Törvénykönyv és a magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadók. A felek közötti jogvitára a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

II.

FOGALMAK
Haláleseti szolgáltatási összeg
Jelen kiegészítô biztosítás ajánlattételekor a szerzôdô által meghatározott és a tartam során az értékkövetéssel növelt haláleseti biztosítási
összeg, amely a biztosított halála esetén az alapbiztosításra meghatározott tartam lejáratakor a kedvezményezett(ek) részére kiﬁzetésre
kerül.

III.

BIZTOSÍTOTT
Jelen kiegészítô biztosítás megköthetô az alapbiztosítási szerzôdés biztosítottjának (továbbiakban: a biztosított) életére, illetve
társbiztosítottjának életére.

IV.

KOCKÁZATELBÍRÁLÁS, VÁRAKOZÁSI IDŐ

1.

A biztosítás szolgáltatási összegének nagyságától, a biztosított életkorától, nemétôl, foglalkozásától, életmódjától (szabadidôs,
sporttevékenység) és az egyéb kockázati körülményektôl függôen a kiegészítô biztosítás megkötéséhez a biztosított egészségi nyilatkozata
vagy orvosi vizsgálata, illetve egyéb orvosi iratai szükségesek.

2.

Ha a kiegészítô biztosítás orvosi vizsgálat nélkül jön létre, úgy az ajánlat aláírásának napjától számított 6 havi várakozási idô áll fenn. Ha
a biztosítási esemény ezen idôn belül bekövetkezik (kivéve a várakozási idôn belül a balesettel összefüggô biztosítási eseményt), úgy a
biztosító a jelen kiegészítô biztosításra levont kockázati díjakat ﬁzeti ki.

V.

BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
Jelen kiegészítô szabályzatban meghatározott, és a kockázatviselés hatálya alatt bekövetkezô biztosítási események esetén a biztosító az
alábbi szolgáltatásokat teljesíti, illetve módosítja az alapbiztosítás feltételeit az alábbiak szerint:

1.

Haláleseti szolgáltatás a biztosított halála esetén

1.1.

Biztosítási esemény: a biztosítottnak a kiegészítô biztosítás tartamán belül bekövetkezô halála.

1.2.

A biztosítási esemény bekövetkezésének idôpontja: a haláleset idôpontja.

1.3.

Szolgáltatás:
a) A biztosítási esemény bejelentésének idôpontjában a biztosító az alapbiztosítási szerzôdésben vállalt szolgáltatásokat annak szabályai
szerint teljesíti, de
b) az alapbiztosítási szerzôdést a haláleset következtében nem szünteti meg, ehelyett
c) a jelen kiegészítô biztosítás Haláleseti szolgáltatásának (II. pont) a biztosítási esemény idôpontjában aktuális értékét az alapbiztosítás
Lejárati többletdíj számlájára beﬁzeti, valamint
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d) az alapbiztosítási szerzôdést jelen szabályzat V.1.4 pontja szerint díjmentesíti (Díjmentesítés a biztosított halála esetén), és
e) az alapbiztosítás szerzôdéskötéskor meghatározott tartamának lejáratakor az alapbiztosítási szerzôdésben meghatározott lejárati szolgáltatást
teljesíti a kedvezményezett(ek) részére.
1.4.

Díjmentesítés a biztosított halála esetén

1.4.1.

Amennyiben a biztosítási szerzôdés befektetési módja a haláleset idôpontjában befektetési egységekhez kötött, úgy a biztosított halála
esetén a biztosító az alapbiztosítási szerzôdést a biztosítási esemény bejelentését követô díjﬁzetési gyakoriság fordulón a biztosítási szerzôdés
befektetési módját hagyományos befektetési módra változtatja, és az alapbiztosítási szerzôdést díjmentesíti. Ekkor az alapbiztosítási szerzôdés
hagyományos megtakarítási szerzôdéssé válik, és az alapbiztosítási szerzôdés hagyományos befektetési módra vonatkozó befektetési és
hozamszámítási szabályai lépnek érvénybe, beleértve a garantált hozam számítását.

1.4.2.

Amennyiben a biztosítási szerzôdés befektetési módja a haláleset idôpontjában hagyományos befektetési mód, úgy a biztosított halála
esetén a biztosító az alapbiztosítási szerzôdést a biztosítási esemény bejelentését követô díjﬁzetési gyakoriság fordulón díjmentesíti.

1.4.3.

A biztosító a haláleset következtében díjmentesített alapbiztosítási szerzôdés esetében eltekint a Visszavásárlási költség (Egyszeri díjmentesítési
költség), valamint az alapbiztosítási szerzôdés és annak Függelékében meghatározott Díjmentesített szerzôdés fenntartási költségének levonásától.

1.4.4.

A díjmentesítést követôen a biztosító – sem az alap-, sem a kiegészítô biztosítások tekintetében – díjbeﬁzetésre nem tart igényt.

1.4.5.

A biztosító a díjmentesítés során az alapbiztosítási szerzôdésben rögzített biztosítási összege(ke)t nullára csökkenti, az esetleges kiegészítô
biztosításokat megszünteti a biztosított és a társbiztosított vonatkozásában.

1.4.6.

Díjmentesítés esetén az alapbiztosítási szerzôdés Kamatmentes díjszámláján lévô esetleges töredék-, illetve elôre megﬁzetett díjakat a
biztosító a szerzôdô részére kiﬁzeti.

1.4.7.

Amennyiben a haláleset következtében díjmentesített szerzôdésen jóváírt hozam (a garantált és többlethozam együttes) mértéke
alacsonyabb az alapbiztosítási szerzôdés Függelékében meghatározott Számlavezetési költség mértékénél, úgy a Számlavezetési költség
minden nyilvántartási számla vonatkozásában azonos a jóváírt hozam nagyságával.

1.4.8.

A haláleset következtében díjmentesített biztosítási szerzôdés esetében a szerzôdô visszavásárlást, valamint rész-visszavásárlást
kezdeményezhet az alapbiztosítási szerzôdés Ügyfélérték számlájának, illetve Azonnali hozzáférést biztosító rendkívüli megtakarítási
számlájának vonatkozásában.

2.

Haláleseti szolgáltatás a társbiztosított halála esetén

2.1.

Biztosítási esemény: a társbiztosítottnak a kiegészítô biztosítás tartamán belül bekövetkezô halála.

2.2.

A biztosítási esemény bekövetkezésének idôpontja: a haláleset idôpontja.

2.3.

Szolgáltatás: a biztosítási esemény bejelentésének idôpontjában a biztosító az alapbiztosítási szerzôdés Lejárati többletdíj számlájának
értékét a Haláleseti szolgáltatásnak (II. pont) a biztosítási esemény idôpontjában aktuális értékével megnöveli.

3.

A biztosított és társbiztosított azonos napon és azonos biztosítási esemény következtében bekövetkezô halála esetén a biztosító az
alapbiztosítási szerzôdés Lejárati többletdíj számlájának értékét a biztosítottra és a társbiztosítottra vonatkozó Haláleseti szolgáltatási
összegnek (II. pont) a biztosítási esemény idôpontjában aktuális értékével növeli meg.

VI.

ÜGYFÉLBÓNUSZ
Az alapbiztosítási szerzôdésben meghatározott ügyfélbónuszra vonatkozó szabályok az alábbiakkal egészülnek ki:
Az alapbiztosítási szerzôdésben meghatározott ügyfélbónusz akkor nem kerül jóváírásra, ha a jelen szabályzat V.1.1 pont szerinti biztosítási
esemény bekövetkezik az ügyfélbónusz elszámolásának esedékességéig.

VII.

A BIZTOSÍTÁS KOCKÁZATVISELÉSÉNEK KEZDETE, TARTAMA
A jelen kiegészítô biztosítás létrejöttekor az alapbiztosítás tartamából –, illetve amennyiben az alapbiztosítás különös feltételeinek értelmében
az alapbiztosítás tartama és a díjﬁzetési tartam különbözô, úgy a díjﬁzetési tartamból – még legalább egy teljes évnek hátra kell lennie.

VIII.

VEGYES RENDELKEZÉSEK
Jelen kiegészítô biztosítás vissza nem vásárolható, nem díjmentesíthetô és kölcsönnel nem terhelhetô; megszûnése esetén maradékjogokkal
nem rendelkezik.

