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Feltételkiegészítés az egyösszegű MyLife Extra
hűségjóváíráshoz (MLE50/2018)
a Generali MyLife Extra rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosításhoz (U67)
Generali Biztosító Zrt. • Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888 • Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333 • generali.hu

Jelen feltételkiegészítés kizárólag a Generali Biztosító Zrt. befektetési
egységekhez kötött élethosszig tartó életbiztosítási szerződéseire (továbbiakban: biztosítási szerződés) alkalmazható, feltéve, hogy a jelen
feltételkiegészítést a szerződő és biztosított írásbeli nyilatkozatával kérte.

II.

A különös feltételek I.1. pontjában és a Kondíciós lista III.1.1.
Forgalmazási költség mértéke rendszeres díjra elnevezésű
pontjában meghatározottaktól eltérően a biztosító a forgalmazási
költséget rendszeres díjra az 5. biztosítási év végéig esedékes és
befizetett megtakarítási díjrészekből érvényesíti.

A jelen feltételkiegészítésben nem szabályozott kérdésekben a biztosítási szerződés általános és különös feltételei, valamint nyugdíjbiztosításként megkötött szerződés esetén a Nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítésben foglaltak (a továbbiakban együtt: feltételek) az irányadóak.
A feltételekben és a jelen feltételkiegészítésben foglaltak egymástól
eltérhetnek, eltérés esetén a jelen feltételkiegészítés rendelkezései az
irányadóak. A biztosítási szerződés feltételeiben és a jelen feltételkiegészítésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezéseit, valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályokat kell
megfelelően alkalmazni.

I.

Biztosítási díj
esedékessége

Mértéke a megtakarítási
díjrész százalékában

1. biztosítási év

67%

2. biztosítási év

37%

3. biztosítási évtől az
5. biztosítási év végéig

7%

6. biztosítási évtől

0%

MyLife Extra hűségjóváírás
A különös feltételek IV.1. MyLife Extra hűségjóváírás elnevezésű
pontban meghatározottaktól eltérően, a kezdeti megtakarítási
tartamtól függetlenül, a biztosító egy hűségidőszakot határoz
meg, mely az 1-5. biztosítási év által meghatározott időszak.
A Kondíciós lista VII.1. MyLife Extra hűségjóváírás elnevezésű
pontjában meghatározottaktól eltérően a hűségidőszakra
vonatkozó hűségjóváírás mértéke az alábbi:
Hűségidőszak
(biztosítási évek)
1-5.

Jogosultság
megszerzésének
időpontja

Hűségjóváírás
mértéke

5. évforduló

50%

A MyLife Extra hűségjóváírás alapjának meghatározására – a
MyLife Extra hűségjóváírást korlátozó, illetve a hűségjóváírás
összegét csökkentő eseményeket is figyelembe véve – a különös
feltételek IV.1. pontjában, illetve a Kondíciós listában VII.1.
pontjában leírtak az irányadóak.

Nysz.: 20975

Forgalmazási költség rendszeres díjra

Hatályos: 2018. október 27.

III.

Egyéb rendelkezések
Jelen feltételkiegészítés alkalmazása esetén is a különös feltételek,
illetve a nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítés szerint meghatározott
kezdeti megtakarítási tartam az irányadó, azzal, hogy a biztosító
a visszavásárlási költséget a Kondíciós listában foglaltak
szerint a kezdeti megtakarítási tartam végéig, de legfeljebb a
20. biztosítási évfordulóig érvényesíti.

