
A GRAWE ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT.

(GAW5FG)

1. 

2. Biztosítási események és szolgáltatások

a) A Biztosított  biztosítás tartamán belüli halála esetén a haláleseti Kedvezményezettnek a Biztosító a haláleseti biz- 

fennállásának éveit osztjuk a biztosítási tartammal, és a kapott eredményt megszorozzuk a biztosítási összeggel.
b) Amennyiben a Biztosított a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabály szerinti saját jogú nyugellátásra 

való jogosultságot megszerzi (ez alatt a tényleges nyugdíjas állapotot kell érteni) a Biztosító az aktuális díjtartalékot 

a társadalombiztosítási nyugellá- tásról szóló jogszabály szerinti saját jogú nyugellátásra való jogosultságot, akkor a 
-

tott legalább 10. év végéig vagy a Biztosított haláláig.
c)  Amennyiben a Biztosított egészségi állapota legalább 40 % mértékben károsodik, a Biztosító a haláleseti összeget 

it osztjuk a biztosítási tartammal, és a kapott eredményt megszorozzuk a biztosítási összeggel
d) 

Biztosított haláláig. 
e) 

Életbiztosítási Feltételek 22. §-a szerinti nyereségrészesedésre jogosult.
f) 

g) A Biztosító teljesítésére – a haláleseti szolgáltatást kivéve – kizárólag a Biztosított jogosult.
h) 
i) 

3. Korlátok és kizárások

a) 
b) A Biztosított maximális belépési életkora: 55 év.
c) A Biztosított maximális életkora lejáratkor: 65 év.
d) Biztosított nem lehet olyan személy, aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabály szerinti saját jogú 

nyugellátásra való jogosultságot megszerezte.
e) Biztosított nem lehet olyan személy se, akinek egészségi állapota legalább 40% mértékben károsodott.

4. 

a) 
b) 

5. 

a) Minimális biztosítási összeg: 100.000 Ft
b) Maximális biztosítási összeg orvosi vizsgálattal: korlátlan
c) Maximális biztosítási összeg orvosi vizsgálat nélkül 15.000.000 Ft

6. A biztosítás területi hatálya

A  biztosítási védelem az egész Föld területére kiterjed.

7. Egyéb feltételek

a) -

kérdésekben a GRAWE Életbiztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Feltételei és a hatályos jogszabályok az irányadók.
b) -

c) Jelen termék a GRAWE Életbiztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Feltételei szerint nem reaktiválható.



d) Jelen termék visszavásárlása esetén beálló jogkövetkezményeket az Adózási Tájékoztató tartalmazza.
e) Jelen termékhez kapcsolódó adójóváírás feltételeit az Adózási Tájékoztató tartalmazza.
f) -

mélye a halál eseti szolgáltatás kivételével meg kell egyezzen.
g) -

ben).
h) Jelen termék nem indexálható.
i) -

-

-
-
-
-

sító a fent meghatározott tájékoztatást a kötelezettségvállalás tagállamának hivatalos nyelvén bizonyítható és azo-
-

j) 
• Saját jogú nyugellátásra való jogosultság megszerzésekor: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló min-

denkor hatályos jogszabály szerinti nyugdíjszolgáltatásra való jogosultságot megállapító nyugdíjfolyosító szerv 
határozata

• 

8. 



A GRAWE ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT.
-

(J3FD)

1. A biztosítási termék

A GRAWE Életbiztosító Zrt. által 2014 óta értékesített, személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a 

-

-
ban leírt feltételeinek teljesülése esetén nyújtott biztosítási szolgáltatásként adható az Szja tv-nek való megfelelés 
érdekében.

2. 

a) társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabály szerinti saját jogú nyugellátásra való jogosultságának meg-
-

ja ki és.
b) 

-

c) -

megfelel az alábbiak összegének:
• 

költségtartalékkal együtt); valamint
• a nyereségszámlán már jóváírt nyereségek egyenlege: az adójóváírások nélküli, már jóváírt nyereség, a GAW5F 

d) 

-
ra jutó várható összege az ötezer forintot nem éri el, a Biztosító a járadékszolgáltatást – a GAW5F nyugdíjbiztosítási 

-

-

3. Biztosítási esemény

a) -
ül megjelölt nap megélése.

b) -

4. 

-
mennyi szükséges dokumentum beérkezett a Biztosítóhoz. Rendkívüli esetekben (pl. jelen termékterv hatályba lépése 

tartamnál. 



járadékot szolgáltat. Haláleset bekövetkezése esetén a Biztosító a Kedvezményezett részére az aktuális járadéktarta-

5. 

a) 
Nem adható meg, mert a termék egyszeri díjas.

b) 
Nem adható meg, mert a termék egyszeri díjas.

c) Minimális biztosítási tartam:
-

sítás tartamának végéig legalább 10 év elteljen.
d) Maximális biztosítási tartam:

30 év.
e) Minimális életkor a járadék kezdetekor:

Korlátozás nélkül.
f) Maximális életkor a járadék kezdetekor:

Korlátozás nélkül.
g) Minimális járadék a járadékfolyósítás kezdetekor:

h) Maximális járadék:
Nincs korlátozva.

i) 

6. 

A belépési kor a jelen járadékbiztosítás kezdetének éve és a Biztosított születési évének különbsége. A havi járadék-

jelen járadékbiztosítás esetében nem alkalmaz koreltolást.

7. 

A járadékbiztosítás nem vásárolható vissza.

8. Egyéb feltételek

a) 
Általános Járadékbiztosítási Feltételei az irányadóak.

b) A járadékbiztosításra a Biztosító kötvénykölcsönt nem nyújt.
c) A járadékbiztosítást nem lehet díjmentesen leszállítani.
d) 

-

amelyet nem terhel egyszeri nyilvántartási költség. 


