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Különös Szerződési Feltételek 

PostaTakarékosKönyv folyamatos díjas életbiztosítás (termékkód: 23026) 

 

 

Nyomtatványszám: KF 230261 02 1905 

 

A PostaTakarékosKönyv Különös Szerződési Feltételei tartalmazzák a biztosításra vonatkozó speciális rendelkezéseket. Az ajánlat 
aláírásának időpontjában hatályos ÁSZF és a jelen Különös Szerződési Feltételek együtt alkotják a PostaTakarékosKönyv 
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 első éves folyamatos díjával. 

1.2. Aktuális biztosítási összeg és a rendkívüli díjas számla összege a naptári hónap végén: a biztosító a kockázatviselés 
során minden egyes naptári hónap utolsó napján, az adott időszakra az előző hónap végén aktuális biztosítási összeget és a 
rendkívüli díjas számla összegét a garantált havi hozammal tőkésíti, figyelembe véve a hóközi tranzakciókat.  

2. Aktuális biztosítási összeg és a rendkívüli díjas számla összege naptári hónapon belül: az előző hónap végén 

aktuális biztosítási összeg és a rendkívüli díjas számla összege növelve az aktuális naptári hónap alatt a 
hozamszámítás szerint képződött napi kamatokkal, figyelembe véve a hóközi tranzakciókat. 

3. Tartam 

A biztosítás kizárólag egész életre köthető. 

4. A biztosítási szerződés alanyai 

4.1. Jelen életbiztosítás esetén nincs Társbiztosított  

4.2. Jelen biztosítási szerződés esetében a Szerződő és a Biztosított csak azonos személy lehet.  

4.3. A biztosítás kockázatviselés kezdetén a Biztosított minimális életkora 18 év.  

5. Kockázat-elbírálás  

Jelen biztosítás esetén a biztosító nem végez kockázat-elbírálást és nem köt ki várakozási időt. 

6. Biztosítási esemény 

Biztosítási esemény a Biztosítottnak a kockázatviselés ideje alatt bekövetkezett  

 halála, 

 baleseti eredetű halála, 

 közlekedési baleseti eredetű halála, 

7. Biztosítási szolgáltatás 

A biztosító 

 a Biztosított halála esetén a halál időpontjában aktuális biztosítási összeget és a rendkívüli díjas számla összegét 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. 

8. Biztosítási díj 

8.1. A biztosítás folyamatos –kizárólag éves – díjfizetésű és a biztosítási díjakat csak a postahelyeken, a biztosító 
online értékesítési rendszerén keresztül lehet befizetni. Nincs lehetőség csekken, csoportos beszedési megbízással 
fizetni. A biztosítási díjat banki átutalással a biztosító kizárólag a szerződő nevéhez kötődő számlaszámról fogad be. 

8.2. A biztosítás díja automatikusan nem emelkedik, az éves díj az első évfordulót követően növelhető vagy 
csökkenthető az 1. sz. mellékletben meghatározott minimális és maximális éves díj figyelembevételével. 

8.3. A biztosítási díj növelését vagy csökkentését a Szerződő írásban kérheti, a biztosító a kért módosítást a kérelem biztosítóhoz 
történő beérkezését követő 5 munkanapon belül hajtja végre, mely változás a beérkezést követő biztosítási évfordulóra lép 
érvénybe. 

8.4. A folyamatos díjfizetésen felül a Szerződő rendkívüli díj befizetésére jogosult a jelen Különös Szerződési Feltételek 1. sz. 
melléklete szerint. A rendkívüli díjas számla aktuális összegéből a folyamatos díjas tartozás a díjelmaradás időpontjától 
számított, legkésőbb 60. nap után akkor kerül kiegyenlítésre, ha a befizetett rendkívüli díjak erre teljes fedezetet nyújtanak. 

9. Hozamjóváírás és többlethozam visszajuttatás 

9.1. A folyamatos díjas és rendkívüli díjas számlára az ÁSZF 14. pontja szerinti hozam visszajuttatás vonatkozik, továbbá a 
hozamot terhelő költség mértéke éves szinten 0 százalékpont.  

9.2. A biztosító számlájára beazonosítható módon beérkezett biztosítási díj befektetésére a beérkezést követő 2. 
napon kerül sor. 
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10. Visszavásárlás és díjmentes leszállítás 

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

10.2. Az 1. sz. melléklet szabályai mentén részvisszavásárlás a folyamatos és a rendkívüli díjas számla terhére egyaránt 
igényelhető. 

10.3. Díjmentes leszállításra legkorábban a tartam első díjjal fedezett évének eltelte után van lehetőség. A baleseti eredetű 
halálra szóló fedezet megszűnik a díjmentesítés hatályával. 

10.4. A díjmentesen leszállított szerződések kezelésére a biztosító a jelen Különös Szerződési Feltételek 1. sz. melléklete szerinti 
költséget vonja le havonta. 

10.5. Amennyiben a Biztosított halála a díjmentesítés után következik be, akkor a biztosító az aktuális biztosítási összeget és a 
rendkívüli díjas számla összegét fizeti ki. 

11. Egyéb 

11.1. A biztosító az ajánlat aláírásakor a szerződéshez egy „TakarékosKönyv” füzetet ad át a Szerződőnek, melyben a 
szerződésre történő befizetések, valamint a tranzakciók bizonylatait gyűjtheti tájékoztató jelleggel. A 
PostaTakarékosKönyv szerződés aktuális egyenlegének vonatkozásában a biztosító nyilvántartása az irányadó. 

11.2. Az alapbiztosításhoz kiegészítő biztosítás nem köthető. 
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1. számú melléklet 

Érvényes 2019. május 27-től 

 

Minimális éves díj: 50 000 Ft 

Maximális éves díj: 50 000 Ft 

Minimális rendkívüli díj (befizetésenként): 50 000 Ft 

A részvisszavásárlás minimális összege (kifizetésenként): 50 000 Ft 

Díjmentesen leszállított szerződés kezelésének havi költsége: 0 Ft 

Minimális biztosítási összeg részvisszavásárlás után: 50 000 Ft 

Baleseti eredetű haláleseti biztosítási összeg: 300 000 Ft 

30 napon belüli felmondás adminisztrációs költsége: éves díj huszonnegyede, legfeljebb: 5 000 Ft 
A technikai kezdettől számított 12 hónapon belüli teljes visszavásárlás költsége: 5 000 Ft 

 

 

Közlekedési baleseti eredetű haláleseti biztosítási összeg: 

Ha a szerződéskötéskor érvényes éves díj és a szerződéskötéskor teljesített rendkívüli 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 összes díjra 1 000 000 Ft. Például: 

Szerződéskötéskor befizetett folyamatos és 
rendkívüli díj összege 

Közlekedési baleseti eredetű haláleset biztosítási összege 

50 000 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 

 

 

Többlethozam visszajuttatási kulcs    0% 

 

Technikai kamatláb  

 Folyamatos díjas számlára:      0% 
 Rendkívüli díjas számlára:      0% 

 

 

Kifizetési költségek: 

A folyamatos és a rendkívüli díjak részvisszavásárlásakor, a 
szerződés visszavásárlásakor, valamint a haláleseti, baleseti 
eredetű haláleseti vagy közlekedési baleseti eredetű haláleseti 
szolgáltatás kifizetésekor a szolgáltatás összegéből, illetve a 30 
napos felmondás esetén a visszatérítendő összegből levonásra 

kerülő költség: 

 

 

200 Ft + a tranzakció összegének 6 ezreléke (maximum 6 000 Ft) 

 

 

 


