ERGO Életbiztosító Zrt.

ERGO Unit Linked életbiztosítás különös feltételei
- ERGO Regnum alapbiztosítás
1.

Általános rendelkezések

2.

Biztosított

1.1. Jelen életbiztosítási feltételek az ERGO Életbiztosító Zrt. Unit
Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzatával
(továbbiakban: UL ÁSZSZ) együtt érvényesek.
1.2. A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az
UL ÁSZSZ az irányadó.
2.1. Jelen biztosítási szerzıdés egy személy életére köthetı.
2.2. Az alapbiztosítási szerzıdés biztosítottja lehet a szerzıdés
megkötésekor legalább 18 és legfeljebb 60 éves azon természetes
személy, akit a biztosító biztosítottként elfogad. A biztosított életkora
a választott biztosítási tartam lejáratakor nem haladhatja meg a 65.
életévet.

3.

Biztosítási esemény

3.1. A biztosítottnak a biztosítási tartamon belül, az ajánlat aláírását
követı nap 0 órája és a biztosítás technikai kezdete közötti
idıszakban (amelyre a biztosítónak az UL ÁSZSZ 3.10. pontja
szerinti azonnali kockázatviselése vonatkozik) bekövetkezı
balesete miatti, a balesettıl számított egy éven belüli halála, vagy
3.2. A biztosítottnak a biztosítási tartamon belül a technikai kezdettıl a
biztosítási tartam végéig számított idıszakban bekövetkezı
halála, vagy
3.3. A biztosítási tartam lejárata.

4.

Biztosítási eseményhez kapcsolódó szolgáltatások

Azonnali kockázatviselési szolgáltatás
Jelen alapbiztosítás különös feltételeinek 3.1. pontja szerinti
biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosító az aktuális
haláleseti
biztosítási
összeget
fizeti
ki
a
kedvezményezett(ek)nek, amelynek maximális összegét jelen
alapbiztosítás különös feltételeinek függeléke tartalmazza.
4.2. Haláleseti szolgáltatás
 Folyamatos díjfizetés esetén a jelen alapbiztosítás különös
feltételeinek 3.2. pontja szerinti biztosítási esemény
bekövetkezésekor a biztosító az aktuális haláleseti biztosítási
összeg és a szerzıdı számlájának aktuális értéke közül a haláleset
idıpontjában magasabb összeget fizeti ki.
 Egyszeri díjfizetés esetén a jelen alapbiztosítás különös
feltételeinek 3.2. pontja szerinti biztosítási esemény
bekövetkezésekor a biztosító az aktuális haláleseti biztosítási
összeget és a szerzıdı számlájának aktuális értékét együttesen
fizeti ki.
Az eseti díjszámla értéke a fentiekben leírt értéken felül kerül kifizetésre.
4.3. Lejárati szolgáltatás
A biztosító a biztosítási tartam lejáratakor a biztosított életben léte
esetén a szerzıdı számlájának lejárati idıpontban aktuális értékét
fizeti ki.
4.1.

5.

6.

Aktuális haláleseti biztosítási összeg

Az aktuális haláleseti biztosítási összeg
 folyamatos díjfizetés esetén a szerzıdéskötéskor a szerzıdés
teljes tartama során várhatóan befizetésre kerülı díjak összegének
a szerzıdı által választott százalékos mértéke,
 egyszeri díjfizetés esetén elıre meghatározott összeg,
amely a jelen alapbiztosítás különös feltételeinek függelékében
kerül részletezésre.

A biztosítás tartama

6.1. Jelen biztosítási szerzıdés 5 éves tartamtól köthetı.
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6.2. Jelen biztosítási szerzıdés tartamának felsı határa nincs, de a
biztosított életkora a biztosítás lejáratakor nem haladhatja meg a 65.
életévet.

7.

Díjfizetés

8.

A biztosítás pénzneme

7.1. Jelen biztosítás folyamatos vagy egyszeri díjfizetéső lehet.
7.2. Folyamatos díjfizetés esetén a díjfizetés gyakorisága lehet havi,
negyed-, fél-, vagy éves.
7.3. A szerzıdésre a biztosítási tartam alatt bármikor eseti díjfizetés (UL
ÁSZSZ 19. pont) teljesíthetı.
7.4. A biztosító a díjfizetési gyakorisághoz igazodó minimumdíjat
határoz meg, a minimumdíj összegét a jelen alapbiztosítás különös
feltételeinek aktuális függeléke tartalmazza.
8.1. A szerzıdı választása szerint a biztosítás pénzneme magyar forint
(HUF) vagy euró (EUR) lehet.
8.2. A választott pénznem alapján a biztosítási szerzıdéshez
kapcsolódó minden biztosítási díj, költség, illetve kockázati díj,
szolgáltatási összeg (illetve további összegszerően meghatározott
mennyiség) a választott pénznemben értendı.
8.3. A szerzıdı a biztosítás tartama alatt a biztosítás választott
pénznemét nem módosíthatja.

9.

Költségek

Az alapbiztosítás tartama során levonásra kerülı költségek fajtáját,
mértékét és levonásának idıtartamát a jelen alapbiztosítás különös
feltételeinek aktuális függeléke tartalmazza.

10. Értékkövetés

Az értékkövetés elfogadása esetén a biztosítási szerzıdés
évfordulóján az aktuális haláleseti biztosítási összeg az alábbi S
értékkel növekszik: S = t ∗ P ∗ z ahol „t” a hátralévı évek száma,
„P” az aktuális biztosítási évre vonatkozó biztosítási díjnak az
indexálás miatti növekménye és „z” azonos azzal a százalékos
mértékkel, amelyet a szerzıdı az aktuális haláleseti biztosítási
összeg meghatározásakor a jelen alapbiztosítás függeléke szerint
választott.

11. Kiegészítı biztosítások

11.1. Egyszeri díjfizetés esetén jelen alapbiztosítás mellé a EF-050
technikai jelő baleseti halálra szóló kiegészítı biztosítás köthetı.
11.2. Folyamatos díjfizetés esetén jelen alapbiztosításhoz kiegészítıként
a EF-050 technikai jelő baleseti halálra szóló kiegészítı biztosítás
és a EF-060 technikai jelő baleseti rokkantságra szóló kiegészítı
biztosítás köthetı, a EF-060 technikai jelő baleseti rokkantságra
szóló kiegészítı biztosítás csak akkor köthetı a jelen alapbiztosítás
mellé, ha a szerzıdı megkötötte a EF-050 technikai jelő baleseti
halálra szóló kiegészítı biztosítást is.

12. A biztosítás megszőnése

12.1. A biztosítás megszőnik:
a) a biztosítás lejáratát követı nap 0. órájakor, vagy
b) a biztosítottnak a biztosítási tartamon belül bekövetkezı halálát
követıen azonnal, vagy
c) a biztosítás visszavásárlására vonatkozó írásbeli kérelemnek a
biztosítóhoz történı beérkezése napjának 0. órájakor, vagy
d) a díjelégtelenség idıpontjának megfelelı nap 0. órájakor, vagy
e) az Általános Személybiztosítási Szabályzat 4.5. pontja szerinti
felmondás napjának 24. órájakor,
f)
a szerzıdés meghosszabbítása esetén a tartamhosszabbítási
idıszak lejáratát követı nap 0. órájakor.
12.2. Az alap- és kiegészítı biztosítások díja a biztosítót a
kockázatviselés teljes tartamára megilleti, de a 12.1. b)–e)
pontokban jelzett megszőnés esetén csak a megszőnés naptári
hónapjának végéig.
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