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A PostaHaszonŐr 2.0 Különös Szerződési Feltételei tartalmazzák a biztosításra vonatkozó speciális rendelkezéseket. Az 
ajánlat aláírásának időpontjában hatályos Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) és a jelen Különös Szerződési Feltételek együtt 
alkotják a PostaHaszonŐr 2.0 szerződés feltételeit, azzal, hogy eltérés esetén a Különös Szerződési Feltételek az irányadóak. 

1. Fogalmak 

1.1 Kezdeti biztosítási összeg: a szerződés megkötésekor a biztosítási összeg azonos a szerződés egyszeri díjával. 

1.2 Aktuális biztosítási összeg naptári hónapon belül: az előző hónap végén aktuális biztosítási összeg növelve az 
aktuális naptári hónap alatt a hozamszámítás szerint képződött napi kamatokkal figyelembe véve a hóközi tranzakciókat; 
és amennyiben a Szerződő kötött kiegészítő haláleseti biztosítást, a biztosító levonja annak költségfedezetét az adott 
hónapra. 

1.3 Aktuális biztosítási összeg a naptári hónap végén: a biztosító a szerződés tartama alatt minden egyes naptári 
hónap utolsó napján az adott időszakra az előző hónap végén aktuális biztosítási összeget a garantált hozammal tőkésíti, 
figyelembe véve a hóközi tranzakciókat, és amennyiben a Szerződő kötött kiegészítő haláleseti biztosítást, a biztosító 
levonja annak díját az adott hónapra.  

2. Tartam 

A biztosítás kizárólag egész életre köthető. 

3. A biztosítási szerződés alanyai 

3.1 A biztosítás kockázatviselés kezdetén a Biztosított minimális életkora 16 év.  

3.2 Jelen életbiztosítás esetén nincs Társbiztosított. 

4. Kockázat-elbírálás, várakozási idő 

A biztosító az alapbiztosítás tekintetében nem alkalmaz kockázat-elbírálást és nem köt ki várakozási időt. 

5. Biztosítási esemény 

Biztosítási esemény a Biztosítottnak a kockázatviselés ideje alatt bekövetkezett  

 halála, 

 baleseti eredetű halála, 

 közlekedési baleseti eredetű halála. 

6. Biztosítási szolgáltatás 

A biztosító 

 a Biztosított halála esetén a halál időpontjában aktuális biztosítási összeget fizeti ki, 

 a Biztosított baleseti eredetű halála esetén a haláleseti szolgáltatáson túl a jelen Különös Szerződési Feltételek 
1. sz. mellékletében megadott baleseti eredetű haláleset biztosítási összegét fizeti ki, 

 a Biztosított közlekedési balesetből eredő halála esetén a fenti összegeken felül a jelen Különös Szerződési 
Feltételek 1. sz. melléklete szerinti közlekedési baleseti eredetű haláleset biztosítási összegét is kifizeti, amennyiben 

a szerződés az ott meghatározott feltételeknek megfelel. 

7. Biztosítási díj 

A biztosítás egyszeri díjas. 

8. Hozamjóváírás és többlethozam visszajuttatás 

A szerződésre az ÁSZF 14. pontja szerinti hozam visszajuttatás szabályai vonatkoznak. 

9. Visszavásárlás 

A szerződés kezdetét követő 12 hónapon belüli teljes visszavásárlás esetén a biztosító a jelen Különös Szerződési 
Feltétek 1. sz. melléklete szerinti költséglevonást alkalmazza. 

10. Részvisszavásárlás 

10.1 A Szerződő a Biztosított írásbeli hozzájárulásával legkorábban a szerződés technikai kezdete után egy évvel 
kérhet részvisszavásárlást (kifizetést). 

10.2 A részvisszavásárlás minimális összegét a jelen életbiztosítási feltételek aktuális 1. számú melléklete szabályozza. 

10.3 Részvisszavásárlás nem kérhető, ha annak végrehajtása után a szerződés aktuális biztosítási összege nem 
éri el a jelen életbiztosítási feltételek aktuális 1. számú mellékletében meghatározott minimális biztosítási 
díj összegét. 

10.4 A biztosító legkésőbb az írásos rész-visszavásárlási igény és a szolgáltatás kifizetéséhez szükséges dokumentumok 
beérkezését követő 15 napon belül fizeti ki a rész-visszavásárlási összeget. 

10.5 A rész-visszavásárlási összegből a biztosító a mindenkori adójogszabályok alapján levonja a közterheket, 
valamint a jelen életbiztosítási feltételek aktuális 1. számú mellékletében meghatározott kifizetési 
költséget.  

  



11. Kiegészítő haláleseti biztosítás 

11.1 A szerződéskötéskor kiegészítő haláleseti biztosítás választható, melynek díját a biztosító minden hónap 
végén levonja az aktuális biztosítási összegből. 

11.2 A kiegészítő haláleseti biztosítás választására csak akkor van lehetőség, ha a biztosításra befizetett egyszeri 

díj legalább 600 000 Ft és a Biztosított legalább 16 és legfeljebb 80 éves korú. 

11.3 A kiegészítő haláleseti biztosítás kockázatviselésének kezdete megegyezik a szerződés technikai kezdetével. 

11.4 Biztosítási esemény: a Biztosítottnak a kockázatviselés tartamán belül bekövetkező halála. 

11.5 A kiegészítő haláleseti biztosítás biztosítási összege 300 000 Ft. 

11.6 A haláleseti szolgáltatás a tartam első 2 évében csökkentett mértékű: 

 A biztosító hat havi várakozási időt határoz meg. Amennyiben a Biztosított a várakozási idő alatt hal 
meg, a kiegészítő biztosítás szolgáltatás kifizetése nélkül szűnik meg. Ebben az esetben a biztosító 
visszatéríti a kiegészítő haláleseti biztosítás díját. 

 A kiegészítő haláleseti biztosítás 7-12 hónapjaiban bekövetkező halál esetén a kiegészítő haláleseti 
biztosítási összeg 30%-a kerül kifizetésre. 

 A kiegészítő haláleseti biztosítás 13-24 hónapjaiban bekövetkező halál esetén a kiegészítő haláleseti 
biztosítási összeg 60%-a kerül kifizetésre. 

 A kiegészítő haláleseti biztosítás 25. hónapjától bekövetkező halál esetén a kiegészítő haláleseti 
biztosítási összeg 100%-a kerül kifizetésre. 

11.7 Amennyiben részvisszavásárlás vagy egyéb ok következtében a szerződés aktuális biztosítási összege 600 000 
Ft alatti összegre csökken, a kiegészítő haláleseti biztosítás az adott hónap végén megszűnik. 

11.8 Kiegészítő haláleseti biztosítás a tartam alatt nem köthető, és a szerződés kezdetén megkötött kiegészítő 
haláleseti biztosítás csak az alapbiztosítással együtt mondható fel. 

11.9 A már megszűnt kiegészítő biztosítás nem helyezhető újra érvénybe. 

11.10 Amennyiben a Biztosítottra több PostaHaszonőr 2.0 szerződés van érvényben, akkor csak egy szerződés 
mellé választható kiegészítő haláleseti biztosítás, minden további kiegészítő haláleseti biztosítás 
érvénytelen. 

11.11 A kiegészítő haláleseti biztosítás díját a jelen életbiztosítási feltételek 1. számú melléklete tartalmazza. A kiegészítő 
biztosítás díja a tartam során változatlan. 

11.12 A biztosító kizárja szolgáltatásából kiegészítő haláleseti biztosítás kötése esetén azokat a biztosítási 
eseményeket, melyeknek bekövetkezése a Biztosított veszélyes foglalkozásának következménye. A 
veszélyes foglalkozásokat a biztosító az ÁSZF 1. számú mellékletében határozza meg.  

11.13 A biztosító kizárja szolgáltatásából kiegészítő haláleseti biztosítás kötése esetén a Biztosított által végzett 
veszélyes sportok következményeként bekövetkező biztosítási eseményeket. A veszélyes sportokat a 
biztosító az ÁSZF 1. számú mellékletében határozza meg.  

  



1. számú melléklet 
Érvényes 2019. május 27-től 

 
Minimális egyszeri díj      300 000 Ft 

Minimális rész-visszavásárlás összege:    50 000 Ft 

Többlethozam visszajuttatási kulcs    0% 

Technikai kamatláb       0% 

30 napon belüli felmondás költsége:    a befizetett egyszeri díj 1,5%-a, legfeljebb 5 000 Ft 

 

Baleseti eredetű haláleseti biztosítási összeg 

 A baleset a Biztosított 16-64 éves kora között következik be 300 000 Ft 
 A baleset a Biztosított 65 éves korától következik be  100 000 Ft 

 

 
Közlekedési baleseti eredetű haláleseti biztosítási összege: 
Ha a szerződéskötéskor befizetett egyszeri díj összege legalább 1 000 000 Ft, a biztosító díjfüggő közlekedési baleseti eredetű 
haláleset biztosítási összeget szolgáltat, melynek összege minden megkezdett 10 000 000 Ft egyszeri díjra 1 000 000 Ft. 

Például:  
 

A befizetett egyszeri díj összege 
Közlekedési baleseti eredetű 
haláleset biztosítási összeg 

300 000 Ft – 999 999 Ft 0 Ft 

1 000 000 Ft – 9 999 999 Ft 1 000 000 Ft 

10 000 000 Ft – 19 999 999 Ft 2 000 000 Ft 

 

Költségek 

 Visszavásárlási költség az első évben:      5 000 Ft 
 Kiegészítő haláleseti biztosítás havi díja életkortól függetlenül  2 200 Ft 

 

Kifizetési költségek 

A kifizetési költségek a biztosítási szolgáltatás, visszavásárlási összeg, részvisszavásárlási összeg és a 30 

napos felmondásnál a díjvisszatérítési összeg kifizetése során kerül levonásra, a következők szerint: 

Bankszámlára történő utalás esetén:  3 ezrelék, maximum 6 000 Ft 

Lakcímre (postahelyre) történő  

utalás esetén tranzakciónként: 

100 000 Ft-ig 800 Ft, 100 000 Ft felett 600 Ft +  
minden megkezdett 100 000 Ft után 650 Ft 

Postai online rész-visszavásárláskor  
a készpénzfelvételi díj (postai tranzakciónként): 

200 Ft + a tranzakció összegének 6 ezreléke, maximum 6 000 Ft 

 


