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1. számú Melléklet a 047 jelű rendszeres díjas, garantált, 
befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz 

Jelen Melléklet a 047 jelű rendszeres díjas, garantált, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás szerződési feltételei-
ben meghatározott, rendszeres díjakra vonatkozó díjakat, költségeket, minimális összegeket és %-os (százalékos) értékeket 
tartalmazza, melyeket a Biztosító a szerződési feltételek szerint a tartam során egyoldalúan módosíthat.
Az 1. pontban meghatározott minimumdíj változása nincs hatással a szerződéskötéskor meghatározott, alapbiztosításra 
fizetett rendszeres díj nagyságára, azaz a minimumdíj változása nem módosítja a Szerződő által az alapbiztosításra fizetendő 
díj nagyságát, azonban hatással van az alapbiztosítás rendszeres díjának csökkentésére, díjmentesítésére, valamint rész-
leges visszavásárlására, amely esetekben a mindenkori aktuális minimumdíj a meghatározó.
A 3. és 4. pontban szereplő %-os (százalékos) értékek a biztosítási tartam során változatlanok, esetükben a biztosítási szer-
ződés megkötésekor érvényben lévő Melléklet az irányadó.

Jelen Melléklet rendelkezései 2018. október 17-től hatályosak.

1.  Minimumdíj  50 euró/hó (600 euró/év)

2.  Választható eszközalapok és azok éves alapkezelési díjai

1.  EP Európai kötvény eszközalap 2,00%

2.  EP Európai magas osztalékú részvényekbe fektető eszközalap 2,00%

3.  EP Fenntartható növekedés részvény eszközalap 2,00%

4.  EP Japán részvény eszközalap 2,00%

5.  EP USA részvény eszközalap 2,00%

3.  Értékesítés költsége az alapbiztosítás rendszeres 
 díjának százalékában

Biztosítási év  Rendszeres díj

1. biztosítási év  40%

2. biztosítási év  30%

3. biztosítási év  15%

4. biztosítási évtől  0%

4.  Garancia díja a Felhalmozási befektetési egységek számlaértékének  1,95%

 arányában 

5.  Felhalmozási befektetési egységek terhére történő részleges 600 euró

 visszavásárlás minimális összege
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2. számú Melléklet a 047 jelű rendszeres díjas, garantált, 
befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz 

Jelen Melléklet a 047 jelű rendszeres díjas, garantált, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás szerződési feltételei-
ben meghatározott, eseti díjakra vonatkozó díjakat, költségeket, minimális összegeket és %-os (százalékos) értékeket 
tartalmazza, melyeket a Biztosító a szerződési feltételek szerint a tartam során egyoldalúan módosíthat.

Jelen Melléklet rendelkezései 2018. október 17-től hatályosak.

1.  Eseti díj minimuma  200 euró/befizetés

2.  Eseti díj befizetésénél alkalmazott magasabb jóváírási arány

Éves díj (euró)  Jóváírás mértéke

200 – 1 199  100%

1 200 –                                    102%

3.  Plusz befektetési egységek eladási és vételi ára közötti különbség     3%

4.  Eszközalapok és azok éves alapkezelési díja

1.  Ázsia kötvény eszközalap 0,90%

2.  Euró Likviditás eszközalap – D sorozat 1,05%

3.  Európai ingatlancégek részvény eszközalapja 0,90%

4.  Európai kötvény eszközalap – D sorozat 0,90%

5.  Európai részvény eszközalap 0,90%

6.  Fejlődő ázsiai részvény eszközalap 0,90%

7.  Fejlődő európai régió részvény eszközalap 0,90%

8.  Fejlődő kötvénypiacok eszközalapja 0,40%

9.  Fenntartható növekedés részvény eszközalap 0,90%

10. Globális egészségügyi részvény eszközalap 0,90%

11. Globális élelmiszeripari részvény eszközalap 0,90%

12. Globális növekedési részvény eszközalap 0,90%

13. Globális vállalati kötvény eszközalap 0,40%

14. Latin-amerikai részvény eszközalap 0,90%

15. Magas védelmű vegyes eszközalap 0,90%

16. Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 0,90%

17. Presztízs- és luxusmárkák részvény eszközalapja 0,90%

A táblázatban szereplő értékek nem tartalmazzák a mögöttes alapok éves díjait, költségeit. A mögöttes alapok aktuális költségének 
éves mértékéről a Biztosító honlapján (www.nn.hu) elérhető aktuális Eszközalap-tájékoztató nyújt felvilágosítást.
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5.  Átváltási költség

Egy biztosítási éven belül

•  minden átváltás, ami az NN TeleCenteren vagy  az átváltott összeg 2 ezreléke,

 az NN internetes honlapján keresztül történik minimum 1 euró, maximum 13,5 euró

•  minden további átváltás, ami faxon/levélben történik az átváltott összeg 3 ezreléke,

 minimum 2,4 euró, maximum 21,4 euró

6.  Plusz befektetési egységek terhére történő részleges  600 euró

 visszavásárlás minimális összege 

7.  Plusz befektetési egységek terhére történő részleges  a részleges visszavásárlás révén

 visszavásárlás költsége kivont összeg 3 ezreléke,

 minimum 2,4 euró, maximum 21,4 euró

8.  Napi tájékozódás a befektetések elhelyezéséről és  Interneten keresztül (www.nn.hu)

 értékéről 


