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Különös Szerződési Feltételek 

PostaÖrökhagyó Temetkezési célú folyamatos díjas életbiztosítás (termékkód: 23041) 

 

Nyomtatványszám: KF 230411 02 1905 

 

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

1. Fogalmak 

1.1. Kegyeleti Szolgáltató: kegyeleti szolgáltatónak minősül minden olyan Magyarország területén működő gazdasági tár-
saság, vagy egyéni vállalkozás, mely a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 25.§.(1) bekezdésé-
ben foglaltak szerinti temetkezési szolgáltatási tevékenység végzésére jogosult. 

1.2. Kegyeleti szolgáltatásra szánt összeg: a Szerződő által az ajánlaton megjelölt, a szerződésben meghatározott felté-
telek megvalósulása esetén kegyeleti célra kifizethető szolgáltatási összeg maximuma. Amennyiben a biztosítási ese-
mény bekövetkezésekor a kifizethető szolgáltatási összeg nem éri el a szerződésben megjelölt kegyeleti szol-
gáltatásra szánt összeget, akkor a kegyeleti kifizetés legfeljebb a szolgáltatási összeg erejéig terjedhet. 

2. Tartam 

A biztosítás kizárólag egész életre köthető. 

3. A biztosítási szerződés alanyai 

3.1. A biztosítás kockázatviselés kezdetén a Biztosított 45-78 éves lehet. Jelen életbiztosításban Társbiztosított nem jelölhető 
meg. 

3.2. A Biztosított jelen biztosítási szerződés esetében kizárólag a Szerződővel azonos személy lehet. A jelen szer-
ződési feltételekben említett Biztosított alatt minden helyen a Szerződő is értendő. 

3.3. A biztosítási szerződésben lehetőség van első helyen a temetés igazolt költségeinek fedezésére kegyeleti 
szolgáltató Kedvezményezettként történő megjelölésére is. A kegyeleti szolgáltató az általa benyújtott számla, de 
legfeljebb a szerződésben megjelölt kegyeleti szolgáltatásra szánt összeg erejéig jogosult a biztosítási szolgáltatás össze-
gére, amennyiben a szolgáltatás nyújtása megtörténik és ennek ténye a biztosító által elfogadott módon és határidőben 
igazolásra kerül, valamint a biztosítóhoz benyújtott számla összege más által nem került kiegyenlítésre.  

3.4. Ha a kegyeleti szolgáltató esetében az előzőekben említett valamennyi feltétel nem teljesül együttesen, úgy 
Kedvezményezettként való megjelölése hatályát veszti. A Kedvezményezett jelölés hatályát veszti akkor is, 
ha a Kedvezményezett a biztosítási esemény bekövetkezése előtt meghal, vagy jogutód nélkül megszűnik. 
Ezekben az esetekben a Biztosított örököse a Kedvezményezett, ha új Kedvezményezettet nem neveznek meg. 

4. A biztosítási szerződés létrejötte 

A biztosítási szerződés csak személyesen köthető. A biztosító indokolt esetben (pl.: speciális igényű szemé-
lyek) a személyes megjelenéstől eltekinthet és a szerződéskötést meghatalmazott útján is lehetővé teszi. 

5. Kockázat-elbírálás, várakozási idő 

A biztosító az alapbiztosítás tekintetében nem alkalmaz kockázat-elbírálást. A biztosító a szerződés technikai kezdetétől 
számított hat havi várakozási időt köt ki. A Biztosított e várakozási időn belül bekövetkező nem baleseti eredetű halála 
esetén a biztosító a szerződésre befizetett díjakat fizeti ki, balesetéből eredő halál esetén a biztosító kifizeti a biztosítási 
összeget, és ezzel a biztosítás megszűnik. 

6. Biztosítási esemény 

Biztosítási esemény a Biztosítottnak a biztosító kockázatviselési ideje alatt bekövetkező halála. Biztosítási esemény bekö-
vetkezésének időpontja a halál bekövetkezésének időpontja.  

7. Biztosítási szolgáltatás 

7.1. A biztosító a hat havi várakozási időn belül bekövetkező halálnál a jelen Különös Szerződési Feltételek 5. pontja szerint 
szolgáltat. 

7.2. Ha a Biztosított   

 nem balesetből eredő halála a technikai kezdettől számolt 

7-12 hónapon belül következett be, a biztosító a folyamatos díjakból számított biztosítási összeg 25%-át, vagy 

13-18 hónapon belül következett be, a biztosító a folyamatos díjakból számított biztosítási összeg 40%-át, vagy 

19-24 hónapon belül következett be, a biztosító a folyamatos díjakból számított biztosítási összeg 55%-át, vagy 

25-30 hónapon belül következett be, a biztosító a folyamatos díjakból számított biztosítási összeg 70%-át, vagy 

31-36 hónapon belül következett be, a biztosító a folyamatos díjakból számított biztosítási összeg 85%-át, vagy 

36 hónap után következett be, a biztosító a halál időpontjában érvényes biztosítás összeget, mint biztosítási 
szolgáltatást fizeti ki. 

 A biztosított balesetből eredő, vagy azzal összefüggésben 1 éven belül bekövetkező baleseti eredetű halála 
esetén a biztosító a biztosítás technikai kezdetétől a biztosítási összeg 100%-os kifizetését vállalja. 

Amennyiben a biztosítási esemény bekövetkezésekor a szolgáltatási összeg nem éri el a szerződésben megjelölt kegyeleti 
szolgáltatásra szánt összeget, akkor a kegyeleti kifizetés legfeljebb a folyamatos díjakból számított szolgáltatási összeg 
erejéig terjedhet. 

  



2 
 

8. A biztosítási szolgáltatás kifizetésének feltételei, sorrendje, egyéb vonatkozó rendelkezések 

8.1. A biztosító teljesítésének feltételei, a kifizetés sorrendje:  

 Ha a szerződésben Kedvezményezettként kegyeleti szolgáltató került megjelölésre és az általa vállalt temetési szol-

gáltatás magyarországi teljesítését a biztosító által megkívánt módon a hatályos számviteli szabályoknak megfelelő 
számlával és teljesítési igazolással, legfeljebb a biztosított halálának időpontjától számított 90 napon belül igazolja, 
úgy a kegyeleti szolgáltatás kifizetésére a számla, de legfeljebb a szerződésben megjelölt kegyeleti szolgáltatásra 
szánt összeg erejéig jogosult, amennyiben a számla más által nem került kiegyenlítésre. 

 Amennyiben a biztosítási esemény bekövetkezésekor a szolgáltatási összeg nem éri el a szerződésben megjelölt 
kegyeleti szolgáltatásra szánt összeget, akkor a kegyeleti kifizetés legfeljebb a szolgáltatási összeg erejéig terjedhet. 
Amennyiben az általa vállalt szolgáltatás teljesítését a kegyeleti szolgáltató bármely okból nem, vagy nem megfele-
lően teljesíti, vagy a teljesítést fenti határidőben nem vagy nem megfelelően igazolja a biztosító felé, vagy az arról 
kiállított számla  már más által kiegyenlítésre került, úgy a szerződésben megjelölt kegyeleti szolgáltatásra szánt 
összeg a szerződésben szereplő további Kedvezményezette(ke)t az ajánlatban szereplő arányban illeti meg, további 
Kedvezményezett hiányában az összeg a Biztosított örökösét, örököseit illeti meg. 

 Amennyiben az adott szerződésben kegyeleti szolgáltató nem, de egyéb Kedvezményezett jelölés szerepel, úgy a 

biztosító a biztosítási szolgáltatás összegét a megjelölt Kedvezményezett, vagy Kedvezményezettek számára fizeti 
meg az ott megjelölt arányban, amennyiben a kifizetéshez minden a biztosító által megkövetelt dokumentum bekül-
désre került. 

8.2. Amennyiben a szerződés sem kegyeleti szolgáltató, sem egyéb Kedvezményezett megjelölését nem tartalmazza, úgy a 
biztosítási szolgáltatás összegét a biztosító az Biztosított örökösei számára fizeti meg. 

9. Biztosítási díj 

9.1. A biztosítás folyamatos – havi, negyedéves, féléves vagy éves – díjfizetésű, a fizetendő díj a a jelen Különös Szerződési 
Feltételek a 9.2. pontban megfogalmazott időpontig állandó. 

9.2. A biztosítás díja az eredeti díjhoz képest 10%-kal csökken, azon az évfordulón, amikor a Biztosított a 81 éves 
kort betöltötte, majd ezt követően minden biztosítási évfordulón (az eredeti díjhoz képest) 10%-kal tovább 
csökken, egészen a 84 éves kor betöltéséig; 85 éves korban a biztosítás díjfizetési kötelezettsége megszűnik.  

9.3. A Szerződő  PostaÖrökhagyó biztosításnál az esedékes díjon felül rendkívüli (külön) díj befizetésére nem jogosult. 

10. Reaktiválás 

A biztosító a díjnemfizetéssel megszűnt szerződést az elmaradt díjnak megszűnést követő 120 napon belüli 
pótlólagos befizetése esetén sem állítja helyre. 

11. A hozamjóváírás és többlethozam visszajuttatás 

A PostaÖrökhagyó szerződés  esetében nincs hozamjóváírás sem  többlethozam visszajuttatás. 

12. Visszavásárlás és díjmentes leszállítás 

A PostaÖrökhagyó életbiztosítás nem visszavásárolható és esetében nem alkalmazhatóak a díjmentes leszállí-
tás szabályai. 

13. Egyéb rendelkezések 

13.1. Egy Biztosított egyidejűleg kizárólag egy PostaÖrökhagyó életbiztosítással rendelkezhet. 

13.2. Amennyiben a Biztosított több PostaÖrökhagyó biztosítást kötött, a biztosító az időben elsőként létrejött 

életbiztosítást tekinti érvényesnek, az azt követően kötött életbiztosításra befizetett díjak kamat nélkül ke-
rülnek visszautalásra a befizetést teljesítő Szerződő részére. 

13.3. A jelen alapbiztosításhoz kiegészítő biztosítás nem köthető. 
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1. számú melléklet  

 

Érvényes 2019. május 27-től  

 

 
Minimális és maximális biztosítási díj és biztosítási összeg: 

Minimális gyakoriság szerinti díj: 2 000 Ft  

Minimális éves díj: 12 000 Ft 

Maximális éves díj: 180 000 Ft 

Minimális biztosítási összeg:   150 000 Ft 

Maximális biztosítási összeg:  1 000 000 Ft 

 

A díjtábla havi díjakat tartalmaz, melyekből a díjfizetési gyakoriság szerint a biztosító az alábbi kedvezményeket adja:  

 

 negyedéves díj esetén a kedvezmény a teljes negyedéves időszakra eső havi díj 2%-a, azaz a fizetendő negyedéves 
díj a havi díj háromszorosa x 0,98 

 féléves díj esetén a kedvezmény a teljes féléves időszakra eső havi díj 4%-a, azaz a fizetendő féléves díj a havi díj 
hatszorosa x 0,96 

 éves díj esetén a kedvezmény a teljes éves időszakra eső díj havi 6%-a, azaz a fizetendő éves díj a havi díj tizenkét-
szerese x 0,94 

A biztosító a megjelölt kedvezményeket a díjfizetési ütemezésnek megfelelő biztosítási időszakra eső teljes díjra adja. 

 
 
Többlethozam, Technikai kamatláb:  

 
30 napon belüli felmondás költsége: 

30 napon belüli felmondás adminisztrációs költsége: az éves díj huszonnegyede, de legfeljebb 3 000 Ft 

 
 

Kifizetési költségek: 

A haláleseti, baleseti eredetű halál szolgáltatás kifizetésekor a szolgáltatás összegéből, illetve a 30 napon 
belüli felmondás esetén a díjvisszatérítésből levonásra kerülő költségek 

30 napon belüli felmondásnál bankszámlára történő utalás:  3 ezrelék, maximum 6 000 Ft 

Bankszámlára történő utalás haláleseti szolgáltatás kifizeté-
sénél: 

0 Ft 

Lakcímre (postahelyre) történő utalás esetén tranzakción-
ként: 

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

Postai online a készpénzfelvételi a biztosító által engedélye-
zett kárkifizetésnél postai tranzakciónként: 

0 Ft 

 

 

Többlethozam visszajuttatási kulcs: 0% 

Technikai kamatláb: 1,75% 


