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Kondíciós lista
Kondíciós lista a Bellis, a Platanus, az Iris és a Crocus Befektetési egységekhez
kötött életbiztosításokhoz
1.

2.

A Kondíciós lista tartalmazza a VICTORIA Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Általános Feltételeiben (a továbbiakban: általános feltételek) meghatározott és a Bellis, a
Platanus, az Iris, illetve a Crocus Befektetési egységekhez
kötött életbiztosításra vonatkozó, a biztosítási szerződés
megkötésekor érvényes és a tartam során nem módosítható,
illetve évente legfeljebb egyszer módosítható díjakat,
költségeket és egyéb feltételeket.
A biztosítási szerződés tartama alatt a folyamatos adminisztrációs költség legfeljebb évente egyszer, az értékkövetés
során alkalmazott indexnek megfelelően módosítható. A rendszeres vagy egyszeri biztosítási díjra, illetve az eseti díjra
vonatkozó eszközalap kezelési költség legfeljebb évente
egyszer módosítható úgy, hogy a költség nominális mértéke
a biztosítás tartama alatt legfeljebb 0,8 %/év lehet.

3.

4.
5.

A többi költség, díj és egyéb feltétel a biztosítási szerződés
tartama alatt nem módosítható.
A folyamatos adminisztrációs költség értékkövetéssel történő
emelése nem minősül jelen Kondíciós lista módosításának.
Jelen Kondíciós lista a hatályban maradásáig a Bellis, a
Platanus, az Iris, illetve a Crocus Befektetési egységekhez
kötött életbiztosításra vonatkozó különös feltételek melléklete.
A biztosító a Kondíciós lista megváltozásáról a változást
30 nappal megelőzően írásban értesíti a szerződőt.
A Bellis, a Platanus, az Iris, illetve a Crocus Befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz választható eszközalapok
listája és befektetési politikája „A választható eszközalapok
listája, összetétele és befektetési elvei (eszközalap leírás)”
nevű mindenkor hatályos dokumentumban található meg.

Bellis Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
Platanus Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
(rendszeres díjfizetés eseti díj fizetésének lehetőségével, forintban fizethető díj)

I. Szerzési költség rendszeres biztosítási díjra:
1. Alapja: a biztosítási szerződés első évében érvényes biztosítási
díj kiegészítő balesetbiztosítások díja nélküli része és a
biztosítási tartam - de legfeljebb 20 év - szorzata. Értékkövetéskor vagy díjnöveléskor a biztosító a díjnövekmény
nagysága és a hátralévő tartam alapján az előzőek szerint
szerzési költség alapját képezi.
2. Mértéke: a költség alapjának egy, a biztosítás díjának nagyságától független %-a.

III. Kezdeti adminisztrációs költség rendszeres biztosítási díjra:
1. Alapja: a biztosítási szerződés első évében érvényes biztosítási
díj kiegészítő balesetbiztosítások díja nélküli része és a biztosítási tartam - de legfeljebb 20 év - szorzata. Értékkövetéstől
független díjnöveléskor a biztosító a díjnövekmény nagysága
és a hátralévő tartam alapján az előzőek szerint kezdeti adminisztrációs költség alapját képezi.
2. Mértéke: a költség alapjának egy, a biztosítás díjának nagyságától független %-a, de legfeljebb egy fix költség.
2 %, de legalább 25.000 Ft és legfeljebb 90.000 Ft

5,5 %
3.

A költséget a biztosító a biztosítási szerződés első 3 évében
(illetve az értékkövetést vagy díjnövelést követő 3 évben),
arányosan elosztva, a biztosítási díj fizetési gyakoriságának
megfelelően vonja le a biztosítási díjból.

II. Szerzési költség eseti díjra:
1. Alapja: az eseti díj.
2. Mértéke: a költség alapjának egy, az eseti díj nagyságától
függő %-a.
A szerzési költség mértéke
eseti díjra

Eseti díj nagysága

2,0 %

1.000.000 Ft-ig

1,0 %

1.000.000 Ft és e feletti

3.

IV. Folyamatos adminisztrációs költség rendszeres biztosítási
díjra:
1. Alapja, mértéke: a díjfizetés módjától függő fix költség.
Értékkövetés esetén a folyamatos adminisztrációs költség
mértéke az értékkövetés mértékével arányosan növekedhet.
660 Ft/hó
660 Ft/hó
990 Ft/hó
2.

3.

2

A költséget a biztosító az eseti díj befizetésekor érvényesíti.

A költséget a biztosító a biztosítási szerződés első 2 évében
(illetve az értékkövetéstől független díjnövelést követő 2
évben), arányosan elosztva, a biztosítási díj fizetési gyakoriságának megfelelően vonja le a biztosítási díjból.

csoportos beszedési megbízás esetén
banki átutalás esetén
készpénz átutalási megbízás (csekk) esetén

A költséget a biztosító a biztosítási szerződés teljes tartama
alatt, havonta, a naptári hónap első átváltási napján érvényesíti.
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V. Eszközalap kezelési költség rendszeres biztosítási díjra:
1. Alapja: a szerződő számláján lévő, adott eszközalapban nyilvántartott befektetési egységek aktuális értéke. Értékkövetés
vagy díjnövelés az eszközalap kezelési költség mértékét nem
befolyásolja.
2. Mértéke: a költség alapjának egy, a biztosítás díjának nagyságától független, egy évre vetített %-a.
0,5 %/év
3.

4.

A költséget a biztosító a biztosítási szerződés teljes tartama
alatt, havonta, az egész évre vetített költség 1/12-eként, a
naptári hónap első banki munkanapján számított érték alapján,
a naptári hónap első átváltási napján érvényesíti.
A különböző eszközalapokban nyilvántartott befektetési egységek eszközalap kezelési költségének mértéke azonos.

VI. Eszközalap kezelési költség eseti díjra:
1. Alapja: a szerződő eseti díjas számláján lévő, adott eszközalapban nyilvántartott befektetési egységek aktuális értéke.
2. Mértéke: a költség alapjának egy, a biztosítás díjának nagyságától független, egy évre vetített %-a.

3.

4.

X. Átirányítás költsége:
1. Alapja és mértéke: fix költség.
Biztosítási évente egy átirányítás ingyenes, minden további
500 Ft/alkalom.
2. Egy átirányításnak számít ugyanazon kérelem alapján ugyanakkor elvégzett egy vagy több eszközalapba történő átirányítás.
XI. Visszavásárlás és részleges visszavásárlás költsége a
szerződő számláján lévő befektetési egységekre rendszeres díjas szerződésnél:
1. Alapja: visszavásárláskor a szerződő számláján lévő befektetési egységek egyéb költségek érvényesítése utáni aktuális
értéke, részleges visszavásárláskor a részleges visszavásárlással igényelt összeg.
2. Mértéke: a költség alapjának egy, a biztosítás évének számától
függő %-a, de legfeljebb egy fix költség. 3 eltelt biztosítási évet
követően a költség alapjától független, fix költség.

A visszavásárlás és a részleges
visszavásárlás költségének
mértéke a szerződő számláján
lévő befektetési egységekre

A visszavásárlás és a részleges
visszavásárlás időpontja a
biztosítás tartamán belül

0,5 %/év

50%, de legalább 10.000 Ft és
legfeljebb 200.000 Ft

első biztosítási évben

A költséget a biztosító a biztosítási szerződés teljes tartama
alatt, havonta, az egész évre vetített költség 1/12-eként, a
naptári hónap első banki munkanapján számított érték alapján,
a naptári hónap első átváltási napján érvényesíti.
A különböző eszközalapokban nyilvántartott befektetési egységek eszközalap kezelési költségének mértéke azonos.

30%, de legalább 10.000 Ft és
legfeljebb 200.000 Ft

a második biztosítási évben

10%, de legalább 10.000 Ft és
legfeljebb 200.000 Ft

a harmadik biztosítási évben

10.000 Ft

betöltött három biztosítási évet
követően a biztosítás további
tartama alatt

VII. A szerződő igénye alapján küldött számlakivonat költsége:
Alapja, mértéke: fix költség.
600 Ft/számlakivonat
VIII. Felmondás költsége:
A biztosítási szerződés az általános feltételek IV. 11. pontjában
körülírt, szerződő általi felmondása esetén a biztosító kifizeti a
szerződőnek a teljes befizetett biztosítási díjat; amennyiben a
biztosító a díjat már befektette, akkor a választott eszközalap(ok) devizanemében a biztosítási szerződés aktuális értékét és valamennyi, a felmondás biztosítóhoz történő beérkezéséig érvényesített költséget és díjat. Forinttól eltérő devizanemű eszközalap választása esetén a biztosító az érvényesített költségeket az átváltás napján érvényes Magyarországi
Volksbank Zrt. deviza eladási árfolyamán számolja el.
IX. Átváltás költsége:
1. Alapja és mértéke: fix költség.
Biztosítási évente egy átváltás ingyenes, minden további
500 Ft/alkalom.
2. Egy átváltásnak számít ugyanazon kérelem alapján ugyanakkor elvégzett egy vagy több eszközalapból egy vagy több
eszközalapba történő befektetési egység átváltás.

XII. Visszavásárlás és részleges visszavásárlás költsége a
szerződő eseti díjas számláján lévő befektetési egységekre:
1. Alapja: visszavásárláskor a szerződő eseti díjas számláján lévő
befektetési egységek egyéb költségek érvényesítése utáni
aktuális értéke, részleges visszavásárláskor a részleges
visszavásárlással igényelt összeg.
2. Mértéke: a költség alapjának egy, a biztosítás évének számától
független %-a, de legalább és legfeljebb egy fix költség.
0,2%, de legalább 300 Ft, és legfeljebb 4.000 Ft
XIII. Részleges visszavásárláskor a biztosítási szerződés
minimális fennmaradó visszavásárlási értéke:
100.000 Ft; 400 €
XIV. A biztosítási díj és az eseti díj jóváírása, valamint a
költségek érvényesítése során alkalmazott árfolyam
forinttól eltérő devizanemű eszközalap választása esetén:
A Magyarországi Volksbank Zrt. átváltás napján érvényes
deviza eladási árfolyama
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Iris Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
(egyszeri díjfizetés eseti díj fizetésének lehetőségével, forintban fizethető díj)

I. Szerzési költség egyszeri biztosítási díjra:
1. Alapja: a biztosítás egyszeri díja.
2. Mértéke: a költség alapjának egy, a biztosítás díjának nagyságától független %-a.

3.

4.
4,0 %
3.

A költséget a biztosító az egyszeri díj biztosítóhoz történő
beérkezésekor érvényesíti.

II. Szerzési költség eseti díjra:
1. Alapja: az eseti díj.
2. Mértéke: a költség alapjának egy, az eseti díj nagyságától
függő %-a.

3.

A szerzési költség mértéke
eseti díjra

Eseti díj nagysága

2,0 %

1.000.000 Ft-ig

1,0 %

1.000.000 Ft és e feletti

1 %, de legalább 20.000 Ft és legfeljebb 90.000 Ft
A költséget a biztosító az egyszeri díj biztosítóhoz történő beérkezésekor érvényesíti.

IV. Folyamatos adminisztrációs költség egyszeri biztosítási díjra:
1. Alapja, mértéke: fix költség.
300 Ft/hó
2.

A költséget a biztosító a biztosítási szerződés teljes tartama
alatt, havonta, a naptári hónap első átváltási napján érvényesíti.

V. Eszközalap kezelési költség egyszeri biztosítási díjra:
1. Alapja: a szerződő számláján lévő, adott eszközalapban nyilvántartott befektetési egységek aktuális értéke.
2. Mértéke: a költség alapjának egy, a biztosítás díjának nagyságától független, egy évre vetített %-a.
0,5 %/év
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VI. Eszközalap kezelési költség eseti díjra:
1. Alapja: a szerződő eseti díjas számláján lévő, adott eszközalapban nyilvántartott befektetési egységek aktuális értéke.
2. Mértéke: a költség alapjának egy, a biztosítás díjának nagyságától független, egy évre vetített %-a.
0,5 %/év
3.

4.

A költséget a biztosító a biztosítási szerződés teljes tartama
alatt, havonta, az egész évre vetített költség 1/12-eként, a naptári hónap első banki munkanapján számított érték alapján, a
naptári hónap első átváltási napján érvényesíti.
A különböző eszközalapokban nyilvántartott befektetési egységek eszközalap kezelési költségének mértéke azonos.

A költséget a biztosító az eseti díj befizetésekor érvényesíti.

III. Kezdeti adminisztrációs költség egyszeri biztosítási díjra:
1. Alapja: a biztosítás egyszeri díja.
2. Mértéke: a költség alapjának egy, a biztosítás díjának nagyságától független %-a, de legfeljebb egy fix költség.

3.

A költséget a biztosító a biztosítási szerződés teljes tartama
alatt, havonta, az egész évre vetített költség 1/12-eként, a
naptári hónap első banki munkanapján számított érték alapján,
a naptári hónap első átváltási napján érvényesíti.
A különböző eszközalapokban nyilvántartott befektetési
egységek eszközalap kezelési költségének mértéke azonos.

VII. A szerződő igénye alapján küldött számlakivonat költsége:
Alapja, mértéke: fix költség.
600 Ft/számlakivonat
VIII. Felmondás költsége:
A biztosítási szerződés az általános feltételek IV. 11. pontjában
körülírt, szerződő általi felmondása esetén a biztosító kifizeti a
szerződőnek a teljes befizetett biztosítási díjat; amennyiben
a biztosító a díjat már befektette, akkor a választott eszközalap(ok) devizanemében a biztosítási szerződés aktuális értékét és valamennyi, a felmondás biztosítóhoz történő beérkezéséig érvényesített költséget és díjat. Forinttól eltérő devizanemű eszközalap választása esetén a biztosító az érvényesített költségeket az átváltás napján érvényes Magyarországi
Volksbank Zrt. deviza eladási árfolyamán számolja el.
IX. Átváltás költsége:
1. Alapja és mértéke: fix költség.
Biztosítási évente egy átváltás ingyenes, minden további
500 Ft/alkalom.
2. Egy átváltásnak számít ugyanazon kérelem alapján ugyanakkor elvégzett egy vagy több eszközalapból egy vagy több
eszközalapba történő befektetési egység átváltás.
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X. Visszavásárlás és részleges visszavásárlás költsége a szerződő számláján lévő befektetési egységekre egyszeri díjas
szerződésnél:
1. Alapja: visszavásárláskor a szerződő számláján lévő befektetési egységek egyéb költségek érvényesítése utáni aktuális
értéke, részleges visszavásárláskor a részleges visszavásárlással igényelt összeg.
2. Mértéke: a költség alapjának egy, a biztosítás évének számától
függő %-a, de legfeljebb egy fix költség. 5 eltelt biztosítási évet
követően a költség alapjától független, fix költség.
A visszavásárlás és a részleges
visszavásárlás költségének
mértéke a szerződő számláján
lévő befektetési egységekre

A visszavásárlás és a részleges
visszavásárlás időpontja a
biztosítás tartamán belül

5%, de legalább 10.000 Ft és
legfeljebb 100.000 Ft

első biztosítási évben

4%, de legalább 10.000 Ft és
legfeljebb 100.000 Ft

a második biztosítási évben

3%, de legalább 10.000 Ft és
legfeljebb 100.000 Ft

a harmadik biztosítási évben

2%, de legalább 10.000 Ft és
legfeljebb 100.000 Ft

a negyedik biztosítási évben

1%, de legalább 10.000 Ft és
legfeljebb 100.000 Ft

az ötödik biztosítási évben

10.000 Ft

betöltött öt biztosítási évet
követően a biztosítás további
tartama alatt

XI. Visszavásárlás és részleges visszavásárlás költsége a
szerződő eseti díjas számláján lévő befektetési egységekre:
1. Alapja: visszavásárláskor a szerződő eseti díjas számláján lévő
befektetési egységek egyéb költségek érvényesítése utáni
aktuális értéke, részleges visszavásárláskor a részleges
visszavásárlással igényelt összeg.
2. Mértéke: a költség alapjának egy, a biztosítás évének számától
független %-a, de legalább és legfeljebb egy fix költség.
0,2%, de legalább 300 Ft, és legfeljebb 4.000 Ft
XII. Részleges visszavásárláskor a biztosítási szerződés
minimális fennmaradó visszavásárlási értéke:
100.000 Ft; 400 €
XIII. A biztosítási díj és az eseti díj jóváírása, valamint a költségek érvényesítése során alkalmazott árfolyam forinttól
eltérő devizanemű eszközalap választása esetén:
A Magyarországi Volksbank Zrt. átváltás napján érvényes
deviza eladási árfolyama

Crocus Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
(egyszeri díjfizetés eseti díj fizetésének lehetőségével, euróban fizethető díj)

I. Szerzési költség egyszeri biztosítási díjra:
1. Alapja: a biztosítás egyszeri díja.
2. Mértéke: a költség alapjának egy, a biztosítás díjának nagyságától független %-a.

III. Kezdeti adminisztrációs költség egyszeri biztosítási díjra:
1. Alapja: a biztosítás egyszeri díja.
2. Mértéke: a költség alapjának egy, a biztosítás díjának nagyságától független %-a, de legfeljebb egy fix költség.
1 %, de legalább 80 € és legfeljebb 360 €

4,0 %
3.

A költséget a biztosító az egyszeri díj biztosítóhoz történő
beérkezésekor érvényesíti.

II. Szerzési költség eseti díjra:
1. Alapja: az eseti díj.
2. Mértéke: a költség alapjának egy, az eseti díj nagyságától
függő %-a.

3.

A szerzési költség mértéke
eseti díjra

Eseti díj nagysága

2,0 %

4.000 €-ig

1,0 %

4.000 € és e feletti

3.

A költséget a biztosító az egyszeri díj biztosítóhoz történő beérkezésekor érvényesíti.

IV. Folyamatos adminisztrációs költség egyszeri biztosítási díjra:
1. Alapja, mértéke: fix költség.
1,2 €/hó
2.

A költséget a biztosító a biztosítási szerződés teljes tartama
alatt, havonta, a naptári hónap első átváltási napján érvényesíti.

V. Eszközalap kezelési költség egyszeri biztosítási díjra:
1. Alapja: a szerződő számláján lévő, adott eszközalapban nyilvántartott befektetési egységek aktuális értéke.

A költséget a biztosító az eseti díj befizetésekor érvényesíti.
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2.

Mértéke: a költség alapjának egy, a biztosítás díjának nagyságától független, egy évre vetített %-a.
0,5 %/év

3.

4.

A költséget a biztosító a biztosítási szerződés teljes tartama
alatt, havonta, az egész évre vetített költség 1/12-eként, a naptári hónap első banki munkanapján számított érték alapján,
a naptári hónap első átváltási napján érvényesíti.
A különböző eszközalapokban nyilvántartott befektetési egységek eszközalap kezelési költségének mértéke azonos.

VI. Eszközalap kezelési költség eseti díjra:
1. Alapja: a szerződő eseti díjas számláján lévő, adott eszközalapban nyilvántartott befektetési egységek aktuális értéke.
2. Mértéke: a költség alapjának egy, a biztosítás díjának
nagyságától független, egy évre vetített %-a.

3.

4.

X. Visszavásárlás és részleges visszavásárlás költsége a szerződő számláján lévő befektetési egységekre egyszeri díjas
szerződésnél:
1. Alapja: visszavásárláskor a szerződő számláján lévő befektetési egységek egyéb költségek érvényesítése utáni aktuális
értéke, részleges visszavásárláskor a részleges visszavásárlással igényelt összeg.
2. Mértéke: a költség alapjának egy, a biztosítás évének számától
függő %-a, de legfeljebb egy fix költség. 5 eltelt biztosítási évet
követően a költség alapjától független, fix költség.

A visszavásárlás és a részleges
visszavásárlás költségének
mértéke a szerződő számláján
lévő befektetési egységekre

A visszavásárlás és a részleges
visszavásárlás időpontja a
biztosítás tartamán belül

0,5 %/év

5%, de legalább 40 € és
legfeljebb 400 €

első biztosítási évben

A költséget a biztosító a biztosítási szerződés teljes tartama
alatt, havonta, az egész évre vetített költség 1/12-eként, a
naptári hónap első banki munkanapján számított érték alapján,
a naptári hónap első átváltási napján érvényesíti.
A különböző eszközalapokban nyilvántartott befektetési egységek eszközalap kezelési költségének mértéke azonos.

4%, de legalább 40 € és
legfeljebb 400 €

a második biztosítási évben

3%, de legalább 40 € és
legfeljebb 400 €

a harmadik biztosítási évben

2%, de legalább 40 € és
legfeljebb 400 €

a negyedik biztosítási évben

1%, de legalább 40 € és
legfeljebb 400 €

az ötödik biztosítási évben

40 €

betöltött öt biztosítási évet
követően a biztosítás további
tartama alatt

VII. A szerződő igénye alapján küldött számlakivonat költsége:
Alapja, mértéke: fix költség.
2,4 €/számlakivonat
VIII. Felmondás költsége:
A biztosítási szerződés az általános feltételek IV. 11. pontjában
körülírt, szerződő általi felmondása esetén a biztosító kifizeti a
szerződőnek a teljes befizetett biztosítási díjat; amennyiben a
biztosító a díjat már befektette, akkor a választott
eszközalap(ok) devizanemében a biztosítási szerződés aktuális
értékét és valamennyi, a felmondás biztosítóhoz történő
beérkezéséig érvényesített költséget és díjat.
IX. Átváltás költsége:
1. Alapja és mértéke: fix költség.
Biztosítási évente egy átváltás ingyenes, minden további
2 €/alkalom.
2. Egy átváltásnak számít ugyanazon kérelem alapján ugyan-
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akkor elvégzett egy vagy több eszközalapból egy vagy több
eszközalapba történő befektetési egység átváltás.

XI. Visszavásárlás és részleges visszavásárlás költsége a
szerződő eseti díjas számláján lévő befektetési egységekre:
1. Alapja: visszavásárláskor a szerződő eseti díjas számláján lévő
befektetési egységek egyéb költségek érvényesítése utáni
aktuális értéke, részleges visszavásárláskor a részleges
visszavásárlással igényelt összeg.
2. Mértéke: a költség alapjának egy, a biztosítás évének számától
független %-a, de legalább és legfeljebb egy fix költség.
0,2%, de legalább 1,2 €, és legfeljebb 16 €
XII. Részleges visszavásárláskor a biztosítási szerződés
minimális fennmaradó visszavásárlási értéke:
400 €

Kondíciós lista

Díjtételek az alapbiztosításokhoz és a kiegészítő kockázati
életbiztosításhoz
1.

2.

A táblázatban szereplő díjtételek az alapbiztosítások és a
kiegészítő kockázati életbiztosítás havi díjainak kiszámítására
szolgálnak.
Az alapbiztosítások és a kiegészítő kockázati életbiztosítás
díjtételei azonosak, ugyanakkor a biztosított életkorának megfelelően évente változnak.
Díjtételek Bellis, Platanus és Iris
Befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz
Biztosított életkora
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70 és e felett

Férfi
0,03808
0,04350
0,04992
0,05450
0,06084
0,06634
0,07276
0,07826
0,08384
0,08851
0,09218
0,09501
0,09701
0,10076
0,11001
0,12118
0,13510
0,15194
0,17153
0,19679
0,22413
0,25532
0,28958
0,33161
0,38448
0,45112
0,52920
0,61329
0,69815
0,78103
0,85623
0,92953
1,00301
1,07883
1,15934
1,24171
1,32308
1,41099
1,50493
1,61201
1,73450
1,86815
2,01070
2,15831
2,30706
2,44848
2,58450
2,72918
2,89318
3,09195
3,32745
3,58724
3,87219
4,17864
4,50722

Nő
0,01900
0,01992
0,02258
0,02350
0,02442
0,02533
0,02442
0,02450
0,02542
0,02625
0,02992
0,03267
0,03808
0,04267
0,04725
0,05092
0,05459
0,05825
0,06375
0,07384
0,08659
0,10409
0,12335
0,14369
0,16778
0,19195
0,21997
0,24823
0,27941
0,30818
0,33903
0,36930
0,39899
0,43102
0,46338
0,49533
0,52786
0,55990
0,59544
0,63457
0,67454
0,71534
0,76108
0,81199
0,87335
0,94356
1,01695
1,10113
1,20002
1,31765
1,45018
1,59429
1,75691
1,94595
2,16543

Az alapbiztosítások és a kiegészítő kockázati életbiztosítás
havi biztosítási díja az ezer Ft-ban megadott biztosítási
összeg és a díjtétel szorzata.

3.

4.

A biztosított életkora a biztosítási szerződés kezdetén a
biztosítási szerződés technikai kezdetének naptári éve és a
biztosított születési éve közötti különbség, a biztosítás tartama
alatt a biztosítási évfordulótól számítva a biztosítási évforduló
naptári éve és a biztosított születési éve közötti különbség.
Az alapbiztosítás és a kiegészítő kockázati életbiztosítás
kockázati díját a biztosító havonta, a naptári hónap első banki
munkanapján számított érték alapján, a naptári hónap első
átváltási napján érvényesíti.
Díjtételek Crocus
Befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz
Biztosított életkora
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70 és e felett

Férfi
0,00038
0,00044
0,00050
0,00055
0,00061
0,00066
0,00073
0,00078
0,00084
0,00089
0,00092
0,00095
0,00097
0,00101
0,00110
0,00121
0,00135
0,00152
0,00172
0,00197
0,00224
0,00255
0,00290
0,00332
0,00384
0,00451
0,00529
0,00613
0,00698
0,00781
0,00856
0,00930
0,01003
0,01079
0,01159
0,01242
0,01323
0,01411
0,01505
0,01612
0,01735
0,01868
0,02011
0,02158
0,02307
0,02448
0,02584
0,02729
0,02893
0,03092
0,03327
0,03587
0,03872
0,04179
0,04507

Nő
0,00019
0,00020
0,00023
0,00024
0,00024
0,00025
0,00024
0,00025
0,00025
0,00026
0,00030
0,00033
0,00038
0,00043
0,00047
0,00051
0,00055
0,00058
0,00064
0,00074
0,00087
0,00104
0,00123
0,00144
0,00168
0,00192
0,00220
0,00248
0,00279
0,00308
0,00339
0,00369
0,00399
0,00431
0,00463
0,00495
0,00528
0,00560
0,00595
0,00635
0,00675
0,00715
0,00761
0,00812
0,00873
0,00944
0,01017
0,01101
0,01200
0,01318
0,01450
0,01594
0,01757
0,01946
0,02165

Az alapbiztosítások és a kiegészítő kockázati életbiztosítás
havi biztosítási díja a tíz €-ban megadott biztosítási összeg
és a díjtétel szorzata.
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Díjtételek a kiegészítő balesetbiztosításokhoz
1. A táblázatban szereplő díjtételek a kiegészítő balesetbiztosítások havi díjainak kiszámítására szolgálnak.
2. A kiegészítő balesetbiztosítások díjtételei a biztosított életkorának megfelelően nem változnak, a biztosítási tartam alatt
állandók.

Bellis és Platanus
Befektetési egységekhez
kötött életbiztosítás

Egyéni
balesetbiztosítás

Családi
balesetbiztosítás

0,15833

0,31667

3.

A kiegészítő balesetbiztosítások kockázati díját a biztosító
havonta, a naptári hónap első banki munkanapján számított
érték alapján, a naptári hónap első átváltási napján érvényesíti.

Crocus Befektetési egységekhez
kötött életbiztosítás
Baleseti halál

Baleseti halál
Baleseti maradandó
egészségkárosodás
progresszív szolgáltatással
Baleseti eredetű maradandó
egészségkárosodási
szolgáltatás 50%-os
rokkantsági foktól
Baleseti kórházi napidíj

0,2

0,4

0,125

116,66667

Baleseti keresőképtelenség
napidíja a 15. naptól

375

375

Csonttörés / fő

7,5

7,5

A kiegészítő balesetbiztosítások havi biztosítási díja az ezer Ft-ban
megadott biztosítási összeg és a díjtétel szorzata.

0,15828

Baleseti maradandó egészségkárosodás
progresszív szolgáltatással

0,19996

Baleseti eredetű maradandó
egészségkároso-dási szolgáltatás
50%-os rokkantsági foktól

0,12493

Baleseti kórházi napidíj

58,3333

Csonttörés / fő

0,002

Baleseti eredetű maradandó
egészségkároso-dási szolgáltatás
50%-os rokkantsági foktól

0,00125

Baleseti kórházi napidíj

0,58333

Baleseti keresőképtelenség
napidíja a 15. naptól

3,75

Csonttörés / fő

0,075

A kiegészítő balesetbiztosítások havi biztosítási díja a tíz €-ban
megadott biztosítási összeg és a díjtétel szorzata.

Egyéni balesetbiztosítás

Baleseti halál

Baleseti keresőképtelenség
napidíja a 15. naptól

0,00158

0,25

58,33333

Iris Befektetési egységekhez
kötött életbiztosítás

Baleseti maradandó egészségkárosodás
progresszív szolgáltatással

Egyéni balesetbiztosítás

374,99996
7,5

A kiegészítő balesetbiztosítások havi biztosítási díja az ezer Ft-ban
megadott biztosítási összeg és a díjtétel szorzata.

VICTORIA-VOLKSBANKEN Életbiztosító Zrt.
1082 Budapest, Futó utca 47-53.
Tel.: 06-1 877-1100 Fax: 06-1 877-1101
E-mail: office@victoria-volksbanken.hu
www.victoria-volksbanken.hu
Bankszámlaszám: 14100000-47709149-03000004

