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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

AZ ALLIANZ KLASSZIKUSOK ÉLET- ÉS SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓJÁHOZ

„A” JELŰ KONDÍCIÓS LISTA

Érvényes: 2017. január  1-től

a 2017. január 1-jei vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződésekre

1.1. A rögzített index mértéke: 3%

2.1.  Az átmeneti korlátozások időtartama: –  10 évesnél rövidebb tartamú biztosítási fedezet esetén a tartamának 
kezdetétől számított 2 év

–  10 éves vagy annál hosszabb tartamú biztosítási fedezet esetén a 
tartamának kezdetétől számított 3 év
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

AZ ALLIANZ KLASSZIKUSOK ÉLET- ÉS SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓJÁHOZ

„B” JELŰ KONDÍCIÓS LISTA

Érvényes: 2017. január  1-től

1.1. A díjak fogadására szolgáló bankszámla száma: FHB Bank: 18203332-06000013-40010043
OTP Bank: 11794008-21349441-00000000

2.1.  Gyermek és unoka születése esetére járó többletszolgáltatás: –  3 évesnél fiatalabb gyermek esetén 30% biztosítási összeg emelés
–  3évesnél fiatalabb unoka esetén 10% biztosítási összeg emelés

2.2. Díjtól függő többletszolgáltatás: 15% biztosítási összeg emelés, amennyiben a szerződés gyakoriság szerinti díja 
meghaladja az alábbi összegeket: 
–  15 000 Ft / hó, vagy
–   45 000 Ft / negyedév, vagy
–   90 000 Ft / félév, vagy
–  180 000 Ft / év

2.3. Allianz ügyfelek többletszolgáltatása: 5% biztosítási összeg emelés
3.1.  Az egyes díjfizetési gyakoriságok és díjfizetési módok esetén 

alkalmazott díjszorzók:
                          Banki díjfizetés Csekken történő díjfizetés
– Havi:  1,04 1,09
– Negyedéves:  1,03 1,08
– Féléves:  1,02 1,07
– Éves:  1,00 1,05

4.1.  Minimális rendszeres díj megtakarítási életbiztosítási fedezetet 
tartalmazó 2017. január 1. előtt tett ajánlat alapján létrejött 
szerződésre:

–  8 000 Ft / hó
– 24 000 Ft / negyedév
– 48 000 Ft / félév
– 96 000 Ft / év

4.2.  Minimális rendszeres díj megtakarítási életbiztosítási fedezetet 
nem tartalmazó szerződésre:

a)  Amennyiben a szerződés kockázatviselés kezdete korábbi, mint 2016. július 1.:
 –  4 000 Ft / hó
 – 12 000 Ft / negyedév
 – 24 000 Ft / félév
 – 48 000 Ft / év
b)  Amennyiben a szerződés kockázatviselés kezdete 2016. július 1. vagy azt 

követő dátumú:
 –  2 000 Ft / hó  
 –  6 000 Ft / negyedév
 – 12 000 Ft / félév
 – 24 000 Ft / év

4.3.  Minimális rendszeres díj egy biztosítottra vonatkozóan, ha 
a biztosítottra megtakarítási életbiztosítási fedezet is vonatkozik 
és a szerződés 2017. január 1. előtt tett ajánlat alapján jött létre:

–  5 000 Ft / hó
– 15 000 Ft / negyedév
– 30 000 Ft / félév
– 60 000 Ft / év

4.4.  Minimális rendszeres díj egy biztosítottra vonatkozóan, ha 
a biztosítottra megtakarítási életbiztosítási fedezet nem 
vonatkozik:

a)  Amennyiben a szerződés kockázatviselés kezdete korábbi, mint 2016. július 1.:
 –  1 000 Ft / hó
 –  3 000 Ft / negyedév
 –  6 000 Ft / félév
 – 12 000 Ft / év
b)  Amennyiben a szerződés kockázatviselés kezdete 2016. július 1. vagy azt 

követő dátumú:
 –  500 Ft / hó
 – 1 500 Ft / negyedév
 – 3 000 Ft / félév
 – 6 000 Ft / év

5.1. Belépési kor: 2-65 év
5.2. Maximális kor: 71 év
5.3. A biztosítási fedezetek lehetséges tartama: a)  Amennyiben a szerződés kockázatviselés kezdete korábbi, mint 2014. március 15.:

 – megtakarítási életbiztosítási fedezetek esetén: 5-20 év 
 –  kockázati élet-, baleset- és egészségbiztosítási fedezetek esetén: 3-20 év
b)  Amennyiben a szerződés kockázatviselés kezdete 2014. március 15. vagy azt 

követő dátumú a biztosítási fedezetek lehetséges tartama az élet-,baleset- 
és egészségbiztosítási fedezetek esetén a Különös Szerződési Feltételekben 
rögzített.

5.4. Biztosítottak maximális száma egy szerződésben: 10 fő
6.1.  A 2017. január 1. előtt tett ajánlat alapján létrejött megtakarítási 

fedezetet tartalmazó szerződésekre nyújtott automatikus 
díjkölcsön havi kamata:

0,23%  

7.1.  A 2017. január 1. előtt tett ajánlat alapján létrejött megtakarítási 
fedezetet tartalmazó szerződésekre nyújtott kötvénykölcsön havi 
kamata:

0,33%  

7.2.  A 2017. január 1. előtt tett ajánlat alapján létrejött megtakarítási 
fedezetet tartalmazó szerződésekre a kötvénykölcsön minimális 
felvehető összege:

50 000 Ft  

7.3.  A 2017. január 1. előtt tett ajánlat alapján létrejött megtakarítási 
fedezetet tartalmazó szerződésekre a kötvénykölcsön maximális 
felvehető összege:

A megtakarítási életbiztosítási fedezet visszavásárlási értékének 75%-a  

8.1.  Baleseti eredetű csonttörésre, csontrepedésre szóló baleset-
biztosítási fedezet választható legmagasabb biztosítási összege:

50 000 Ft
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