
   Jelen záradék az UNION Vienna Insurance Group Biztosító 
Zrt. (továbbiakban: Biztosító) „Mennyi? 30!” elnevezésű 
akciójára vonatkozik.

Az akció időtartama: 2023.03.01-2023.05.31.

Az akció a 2023.03.01– 2023.05.31. alatt aláírt VIENNA 
You Select életbiztosítási ajánlatok alapján létrejött szer-
ződésekre érvényes, azaz az UNIweben 2023.03.01. és 
2023.05.31. között rögzített (felvett) és 2023.05.31. 24 
óráig e-aktívált (aláírt) ajánlatok, melyek kezdete vagy 
2023.03.01., 2023.04.01., vagy 2023.05.01. Nem 
vesznek részt az akcióban a 2023.03.01. előtt rögzített és 
aláírt, de 2023.03.01. és 2023.05.31 közötti kezdetű 
szerződések.

1. A díjvisszatérítés vizsgálati időpontjai és feltételei 
  Amennyiben a szerződés alapbiztosítására a követke-

ző vizsgálati időpontokig elvárt folyamatos díja meg-
fizetésre került, és részleges visszavásárlás nem tör-
tént a folyamatos díjas alszerződésen, a szerződő 
díjvisszatérítésre jogosult az alábbiak szerint:

 –  2033.03.01-ig az elvárt díj teljes összegben meg-
fizetésre került, úgy az addig elvárt legalacsonyabb 
összegű éves biztosítási díj 30%-ára, továbbá

 –  2038.03.01-ig az elvárt díj teljes összegben meg-
fizetésre került, úgy az addig elvárt legalacsonyabb 
összegű éves biztosítási díj 30%-ára.

2. A díjvisszatérítés módja
  A biztosító a visszatérítendő díjat a következő idő-

pontokig 2033.03.31-ig, valamint 2038.03.31-ig a 
szerződés Eseti díjas alszerződésén írja jóvá. A visz-
szatérített díj az Eseti díjas alszerződésnek a jóváírás 
időpontjában aktuális allokációja szerint kerül befek-
tetésre.

  Amennyiben a szerződés a díjvisszatérítés 1. pont-
ban meghatározott vizsgálati időpontjai előtt díjmen-
tesítésre került, de ezen időpontokig újra érvénybe 
helyezésre került, és a díjmentesített időszakra eső 
díjak maradéktalanul utólagos megfizetésre kerültek, 
úgy a szerződés a díjvisszatérítésre jogosult.

  Amennyiben az akció feltételei a díjvisszatérítés bár-
mely, az 1. pontban meghatározott vizsgálati idő-
pontban nem teljesülnek, úgy a szerződés a díjvissza-
térítésre az adott jóváírási időpontban nem jogosult.

  A díjvisszatérítés napjától a szerződő gyakorolhatja 
jogait a visszatérített összeg felett. A Kondíciós lista 
(Különös Biztosítási Feltételek 1. számú melléklete) 
szerinti, az Eseti díjas alszerződésre vonatkozóan 
meghatározott visszavásárlási költség szempontjából 
a díjvisszatérítés nem minősül eseti díjfizetésnek.

  A jelen hirdetmény 1. pontban meghatározott díjvisz-
szatérítés a Különös Biztosítási Feltételek 9.3.2. 
pontban meghatározott díjvisszatérítéstől független.

3. Tájékoztatás
  A díjvisszatérítés az adott elszámolási időszakra 

vonatkozó éves egyenlegértesítőben az eseti díjak 
között figyelembevételre kerül.

  A VIENNA You Select életbiztosításokról részletes 
tájé kozta tás a biztosító honlapján 

  (https://union.hu/dokumentumok/elet/vienna-you-select) 
található.
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