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Különös Szerződési Feltételek 

PostaÉletŐr Folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027) 

 

 

Nyomtatványszám: KF 230271 03 2002 

 
A PostaÉletŐr 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 PostaÉletŐr szerződés feltételeit, azzal, hogy eltérés esetén a Különös Szerződési Feltételek az irányadóak. 

1. Tartam 

A biztosítás szerződés határozott tartamra, kizárólag 5, 10, 12, 15 és 20 évre köthető.  

2. A biztosítási szerződés alanyai 

2.1. Az alapbiztosítás mellé a Társbiztosított halálára kiegészítő biztosítás köthető, ahol a Társbiztosított az alapbiztosítás 
Biztosítottjának együtt élő házastársa, élettársa lehet.  

2.2. A biztosítás megkötésekor a Biztosított és a Társbiztosított 18-60 éves lehet. 51 éves kortól meghatározott 
tartammal köthető: 

 51 - 55 éves korig maximum 15 év tartammal 
 56 - 60 éves korig maximum 10 év tartammal. 

2.3. Ha a biztosítás megkötésekor a Társbiztosított idősebb, mint a Biztosított, akkor maximális tartamként a 
Társbiztosított életkora alapján választható meg a biztosítás tartama.  

3. Kockázatelbírálás, várakozási idő 

3.1. Jelen életbiztosítási szerződés és kiegészítő biztosításának megkötéséhez egészségi állapotfelmérés (kockázatelbírálás) 
szükséges. A szerződés esetében (amennyiben nem orvosi vizsgálattal kötötték) érvényes a 6 hónapos 
várakozási idő.  

3.2. A várakozási időn belül 

 a Biztosított nem baleseti eredetű halála esetén, a biztosító a befizetett díjakat visszatéríti és ezzel a biztosítás 
megszűnik, 

 a Társbiztosított nem baleseti eredetű halála esetén, a biztosító a kiegészítő biztosításra befizetett díjakat visszatéríti, 
és az alapbiztosítás a kiegészítő biztosítás nélkül él tovább. 

4. Alapbiztosítás: biztosítási esemény 

Biztosítási eseménynek minősül a Biztosítottnak a kockázatviselés ideje alatt bekövetkező 

 halála,  

 baleseti eredetű halála. 

5. Alapbiztosítás: biztosítási szolgáltatás 

5.1. Az életbiztosításra érvényes minimális és maximális biztosítási összegeket és a biztosítási összegtől függő kedvezményeket 
a jelen Különös Szerződési Feltételek melléklete tartalmazza.  

5.2. A szerződéskötés során választott biztosítási összeg a tartam során változatlan marad. 

5.3. A biztosító  

 a Biztosított halála esetén a választott biztosítási összeget fizeti ki, 

 A Biztosított baleseti eredetű halála esetén a biztosító a választott haláleseti és a baleseti haláleseti biztosítási összeget 
fizeti ki. 

6. Biztosítási díj 

6.1. A biztosítás folyamatos – havi, negyedéves, féléves vagy éves – díjfizetésű. A Szerződő az esedékes díjon felül rendkívüli 
(külön) díj befizetésére nem jogosult. 

6.2. A díj kiszámítása a biztosító díjszabása alapján történik, melynél a biztosító figyelembe veszi a Biztosított/Társbiztosított 
életkorát, egészségi állapotát, kórelőzményét, foglalkozását, a rendszeresen végzett sporttevékenységet, a biztosítás 
tartamát, az alap és a kiegészítő biztosítás biztosítási összegeit és a díjfizetés gyakoriságát. 

6.3. A biztosítás díja automatikusan nem emelkedik. 

7. Hozamjóváírás és többlethozam visszajuttatás 

Jelen életbiztosítás esetében nincs hozamjóváírás és többlethozam visszatérítés. 

8. Visszavásárlás és díjmentes leszállítás 

Jelen életbiztosítás nem visszavásárolható és nem alkalmazhatóak a díjmentes leszállítás szabályai. 
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Társbiztosított halála kiegészítő biztosítás Különös Szerződési Feltételei 

A kiegészítő biztosítás az alapbiztosítás megkötésével egyidejűleg választható és a tartam során nem mondható fel.  

 

1. Biztosítási esemény 

Biztosítási eseménynek minősül a Társbiztosítottnak a kockázatviselés ideje alatt bekövetkező:  
 halála,  
 baleseti eredetű halála. 

2. Biztosítási összeg 

A Társbiztosított esetében választott biztosítási összeg nem lehet magasabb a Biztosított esetében választott összegnél. 

3. Szolgáltatás 

3.1. A Társbiztosított nem baleseti eredetű halála esetén a biztosító a választott biztosítási összeget fizeti ki.  

3.2. A Társbiztosított baleseti halála esetén a biztosító a haláleseti és a baleseti haláleseti biztosítási összeget fizeti ki.  

3.3. A kifizetéssel a kiegészítő biztosítás a haláleset időpontját követő hónap elsejével megszűnik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet  
Érvényes 2020. február 3-tól 

 
 

Az alapbiztosítás minimális éves díja:  5 000 Ft 

Az alapbiztosítás minimális díjrészlete nem éves díjfizetési gyakoriság esetén:  3 000 Ft 

Minimális biztosítási összeg (az alapbiztosításra és a kiegészítő biztosításra egyaránt):  200 000 Ft 

Maximális biztosítási összeg (az alapbiztosításra és a kiegészítő biztosításra egyaránt):  15 000 000 Ft 

Kedvezmény a Társbiztosított halála kiegészítő biztosítás díjából:  10% 

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

Többlethozam visszajuttatás:  nincs 

Technikai kamatláb (alap,- és kiegészítő biztosítás):  2,25% 
 

Díjkedvezmény a választott biztosítási összeg függvényében  
(az alapbiztosításra és a Társbiztosított halála kiegészítő biztosításra egyaránt): 

 

Biztosítási összeg 
Kedvezmény 

mértéke 

2 000 000 Ft – 3 999 999 Ft 5% 

4 000 000 Ft – 9 999 999 Ft 10% 

10 000 000 Ft – 20% 

 
 
K ifizetési költségek 
 

A haláleseti, baleseti halál biztosítási összeg kifizetésekor, illetve a 30 napos felmondásnál a 
díjvisszatérítésből levonásra kerülő kifizetési költségek 

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

Lakcímre (postahelyre) történő utalás esetén: 
100 000 Ft-ig 800 Ft,  

100 000 Ft felett 600 Ft + minden megkezdett 100 000 Ft után 650 Ft 

 
 
 
 


