Termékbemutató
a Nyugalom Plusz életbiztosításhoz
(UG16)

Termékbemutatónkban a megkötendő szerződés legfontosabb
jellemzőit kívánjuk bemutatni, mely segít megismerni az életbiztosítás legfontosabb tulajdonságait.
Jelen tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek. Kérjük, hogy a szerződés megkötése előtt minden esetben figyelmesen olvassa el a szerződési feltételeket is!

Hosszú távú kegyeleti program

A Nyugalom Plusz rendszeres díjas életbiztosítás a jövő egy elkerülhetetlen állomására, annak anyagi gondjára kínál megoldást.
Kisebb összegű rendszeres befizetésekkel biztosíthatja időskori nyugalmát: mentesítheti gyermekeit, rokonait szerettük elvesztésekor a hirtelen rájuk szakadó anyagi gondok alól.
Konstrukciónk egy életbiztosítási szerződés keretén belül nyújt lehetőséget akár a végső nyugalomba helyezés költségeinek
fedezésére.
Szerződéskötéskor meghatározhatja, hogy mekkora összeget szeretne temetésére szánni, mely az Ön halála esetén a hozzátartozói rendelkezésére áll a méltó búcsúztatással felmerülő kiadások fedezetére.

Kinek ajánljuk?

• Azoknak a 40 és 80 év közötti személyeknek, akik a jövőre gondolva előre megtervezik az elkerülhetetlen kiadásokat, és ennek
érdekében a szerződés tartama alatt folyamatosan fizetik a szerződésben meghatározott díjrészleteket.
• Azoknak, akik szeretnének előre gondoskodni a temetéssel, búcsúztatással járó kiadások megteremtéséről, ezzel segítve a
hátramaradottakat, hogy az érzelmi veszteségüket ne terhelje hirtelen felmerülő nagyobb kiadás.
• Azok számára, akiknek esetleg nincsenek olyan közeli rokonaik, akik felvállalnák a végső kiadásokat.
• Azoknak, akik szeretnének idős hozzátartozójuk végső búcsúztatásának költségeiről előre gondoskodni.

Nysz.: 21622
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A Nyugalom Plusz életbiztosítás szolgáltatásai

Az életbiztosítás szolgáltatása
Amennyiben a biztosított a kockázatviselés tartama alatt elhalálozik, a biztosító a kedvezményezett(ek) részére az alábbi szolgáltatásokat nyújtja.

• Nem balesetből eredő halál esetén:

szerződés kezdete

1. biztosítási
évforduló

befizetett díjak
összege

aktuális
biztosítási összeg
25%-a + nyereség

2. biztosítási
évforduló

aktuális biztosítási összeg
50%-a + nyereség

aktuális biztosítási összeg
+ nyereség

várakozási idő
(6 hónap)

kockázatviselés
kezdete

• Balesetből eredő halál esetén:

aktuális biztosítási összeg 150%-a + nyereség

Választható balesetbiztosítások
Szerződéskötéskor lehetősége van kiegészítő balesetbiztosítást is választani:
• baleseti kórházi napi térítésre vonatkozó biztosítást, mely esetén a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett baleset napjától számított két éven belül szükségessé váló, a balesettel összefüggő kórházi ápolás napjaira napi ápolási
térítést fizet a biztosító az Ön által választott biztosítási összeg alapján;
• további kiegészítőként csonttörésre vonatkozó biztosítást, mely esetén baleset következtében bekövetkezett csonttörés, csontrepedés esetén teljesít kifizetést a biztosító.
Amennyiben Ön mindkét kiegészítő biztosítást kéri, a biztosító kórházi lopásra vonatkozó kiegészítő biztosítást nyújt
Önnek további díj érvényesítése nélkül. Abban az esetben, ha bármelyik fenti kiegészítő biztosítása megszűnik, akkor a
biztosító ezt a plusz szolgáltatást nem nyújtja.
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Asszisztencia szolgáltatás

Plusz szolgáltatásként a biztosított számára további díj érvényesítése nélkül a biztosító a választott életbiztosítási összegtől
függően asszisztencia szolgáltatást nyújt.
Alap szintű asszisztencia szolgáltatás tartalma:
• TeleDoktor szolgáltatás, mely a kockázatviselés teljes időszaka alatt információt nyújt:
– orvosi, szakorvosi rendelőkről és ügyeletekről, gyógyszertárakról és gyógyszertári ügyeletekről,
– diagnosztikai eredményekről, diagnózis értelmezéséről, gyógyszerekről, baleseti rehabilitációval kapcsolatos tudnivalókról;
• betegszállítási szolgáltatás, mely esetén, ha a biztosítottat baleset éri a biztosítás díjfizetési időszaka alatt és abból
eredően minimum 3 napos (2 éjszakás), megszakítás nélküli, kórházi fekvőbeteg ellátásra szorul, a hazaszállítását biztosítja a biztosító.
Emelt szintű asszisztencia szolgáltatás:
• TeleDoktor szolgáltatás, mely a kockázatviselés teljes időszaka alatt információt nyújt:
– orvosi, szakorvosi rendelőkről és ügyeletekről, gyógyszertárakról és gyógyszertári ügyeletekről,
– diagnosztikai eredményekről, diagnózis értelmezéséről, gyógyszerekről, baleseti rehabilitációval kapcsolatos tudnivalókról;
• betegszállítási szolgáltatás, mely esetén, ha a biztosítottat baleset éri a biztosítás díjfizetési időszaka alatt és abból,
vagy egyéb betegségből eredően minimum 3 napos (2 éjszakás), megszakítás nélküli, kórházi fekvőbeteg ellátásra
szorul, a hazaszállítását biztosítja a biztosító. Továbbá ezen eseményhez kapcsolódó egészségügyi ellátásokra további
– legfeljebb 3 alkalommal – betegszállítást nyújt a biztosítottnak a kórházból történő elbocsátás időpontjától számított
maximum 6 hónapon belül (mozgáskorlátozottsági feltétel vizsgálatával).

Mi az, amiben ez a teljes életre szóló kockázati életbiztosítás
többet tud nyújtani más gondoskodási formákhoz képest?
• A szerződés kedvezményezettjei szerződéskötéskor név szerint megjelölhetők, és a későbbiekben – a biztosítási esemény
bekövetkezése előtt – bármikor módosíthatóak.
• Az életbiztosítás alapján fizetendő szolgáltatási összeg nem része a hagyatéknak, így amennyiben a kedvezményezettek
név szerint kerültek megjelölésre, úgy nem kell a – gyakran hosszan elhúzódó – hagyatéki eljárás befejezéséig várni a biztosító
szolgáltatására. A kedvezményezettet a kifizetett összeg után örökösödési illetékfizetési kötelezettség és kamatadó
nem terheli, továbbá az életbiztosítási összeg mentes a végrehajtás alól.
• Öngondoskodásra kiválóan alkalmas program, hiszen rendszeres, kisebb összegű befizetésekkel biztosítható a temetéssel
kapcsolatos kiadások fedezete.
• A szerződéskötés egyszerű, hiszen nincs szükség egészségi kockázatelbírálásra.
• Pénzügyi probléma esetén csökkenthető a biztosítási díj vagy teljesen díjmentesíthető is a szerződés, mely esetekben a biztosítási összeg is csökken! Komolyabb anyagi nehézség esetén szerződését megszüntetheti (visszavásárolhatja), ebben az
esetben a befizetett biztosítási díjak egy része visszafizetésre kerül, így a befizetett díj nem vész el teljesen!
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A Nyugalom Plusz életbiztosítás főbb jellemzői, fontos tudnivalók

• 40 és 80 év közötti személyek lehetnek a biztosítottak. A biztosítási védelem a biztosított élete végéig tart, azonban
csak 85 éves koráig kell biztosítási díjat fizetni.
• Meghatározhatja az Ön által elképzelt jövőbeni szolgáltatás minimális összegét a biztosító által felkínált lehetőségek
közül választva. A biztosítás értékállóságának megőrzése érdekében minden biztosítási évfordulón 3%-os automatikus díjnövelést alkalmaz a biztosító, melynek alapján az életkorának növekedése miatt ugyan ennél alacsonyabb
mértékben, de évről évre emelkedik a végső esemény időpontjában kifizetésre kerülő szolgáltatás összege is.
• Kiegészítő balesetbiztosítási fedezetet is választható.
• Az érvényesen létrejött szerződés kockázatviselése annak a napnak a 0. órájával kezdődik, amikor az első díj (díjelőleg) a biztosítóhoz beérkezik.
• A biztosító kockázatviselése a várakozási idő alatt (kockázatviselés kezdetétől számított 6 hónap) részleges, kizárólag a balesetekre, illetve a balesettel okozati összefüggésben álló biztosítási eseményekre terjed ki. A biztosító a
biztosított várakozási idő alatti, nem balesetből eredő halála esetén a szerződő részére a szerződésre befizetett, kiegészítő biztosítások díjával csökkentett összegét fizeti vissza.
• A rendszeresen fizetendő éves díj havi, negyedéves, és féléves részletekben is fizethető. A biztosító havi díjfizetéstől
eltérő fizetési ütem esetén kedvezményt adhat!
• Amennyiben egy szerződő 2 olyan biztosítást köt, amelyekben a biztosítottak házastársak/élettársak és egy háztartásban élnek, úgy a biztosító a 2. szerződés alapbiztosításának díjából kedvezményt adhat.
• A biztosító a befizetett díjakból képzett díjtartalékot a törvényi előírásnak megfelelően főként állampapírokba, bankbetétekbe, kötvényekbe fekteti. Amennyiben a biztosító hozamot tud elérni, az összeget nyereségrészesedésként jóváírja
az Ön szerződésén évente.
• Amennyiben díjelmaradás történik, és a szerződő az elmaradt díj esedékességétől számított 3 hónapig nem fizeti meg
az elmaradt díjakat, és a szerződésnek van visszavásárlási értéke, akkor a biztosító a szerződést díjmentesíti. Ha a
szerződésnek nincs visszavásárlási értéke, akkor a szerződés kifizetés nélkül megszűnik.
• A szerződés esetleges megszüntetésekor (visszavásárláskor) a szerződés aktuális visszavásárlási értékét – a befizetett
biztosítási díjak egy részét – fizeti ki a biztosító. A visszavásárlással megszüntetett szerződést nem lehet újra hatályba
léptetni! Visszavásárlás esetén a nyereségrészesedést elveszíti, az nem része az aktuális visszavásárlási értéknek.
• Díjmentesítésre, részleges díjmentesítésre, visszavásárlásra a szerződés tartamának egytizede, de leghamarabb két
díjjal rendezett biztosítási év után van lehetőség. Díjmentesítés esetén a kiegészítő biztosítások és az asszisztencia
szolgáltatás keretén belül nyújtott betegszállítás szolgáltatás megszűnnek.
• A módosítások csak biztosítási évfordulóval hajthatóak végre.
• A biztosító a biztosítási esemény bejelentését követően elismert jogalap esetén a teljesítéshez szükséges dokumentumok beérkezését követő 15 napon belül fizeti ki a szolgáltatást.
• A biztosított életében esedékes szolgáltatást a biztosítottnak, a biztosított halála esetén esedékes szolgáltatást a haláleseti kedvezményezettnek, vagy név szerint megjelölt kedvezményezett hiányában a biztosított örököseinek fizeti
ki a biztosító.
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