Termékbemutató
a Borostyánkő egyszeri díjas,
azonnal induló járadékbiztosításhoz
(GGO55)

Termékbemutatónkban a megkötendő szerződés legfontosabb
jellemzőit kívánjuk bemutatni, mely segít megismerni a járadékbiztosítás 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!

Azonnali megoldás nyugdíjkiegészítésre

A Borostyánkő járadékbiztosítással Ön olyan azonnali, havi jövedelemkiegészítéshez juthat, amely segít abban, hogy a különböző élethelyzetekben felmerülő többletköltségek ne okozzanak problémát. A Borostyánkő az Ön választása szerint vagy
meghatározott ideig vagy élete végéig pótolhatja akár a nyugdíja és a fizetése közti különbséget is, hogy idős napjaiban ne
kelljen életszínvonalán csökkenteni, de fedezheti rendszeresen jelentkező többletkiadásait is.
A Borostyánkő járadékbiztosítás abban az esetben is tökéletes megoldás, ha Ön a lejáró életbiztosításának szolgáltatási ös�szegét szeretné havi járadék formájában igénybe venni.
A Borostyánkő járadékbiztosítás a jövedelemkiegészítés mellett az Ön döntése alapján életbiztosítási védelmet is nyújthat.
Életbiztosítás választása esetén, amennyiben Önt a tartam alatt tragédia éri, társaságunk kifizeti a szerződéskötéskor meghatározott haláleseti biztosítási összeget, hogy a család anyagi biztonsága továbbra is fenntartható legyen.
A járadékszolgáltatás fedezetéül szolgáló díjtartalékot biztosítónk befekteti, és az elért hozam legalább 80%-át megosztja
ügyfeleivel. A biztosító a kiszámított nyereséget egyszeri díjnak tekintve a szerződés biztosítási évfordulóját követően járadék
formájában kifizeti.
(Biztosítási összeg: a biztosítási szerződésben meghatározott összeg, ami a szolgáltatás alapja. Díjtartalék: a díj azon része, amelyet a biztosító a
későbbi kifizetésekre tartalékol. Nyereség: a biztosító által évente jóváírt összeg, amely a díjtartalékon elért hozam legalább 80%-a.)

Kinek ajánljuk?

• Azoknak, akik a korábban megtakarított pénzükből életük végéig vagy egy meghatározott ideig a járadékbiztosítás havi rendszeres szolgáltatásából szeretnének részesülni, hogy egy megbízható állandó jövedelemkiegészítést biztosítsanak maguknak
vagy azoknak, akikről gondoskodni kívánnak.
• Kockázatkerülő ügyfeleknek, akik nem szeretnének a megtakarítások rendszeres lekötésével, befektetésével foglalkozni, idegenkednek a tőzsde világától, de fontos nekik a megtakarítás értékének megőrzése.
• Azoknak, akik egy nem várt, szerencsétlen tragédia esetén is gondoskodni kívánnak családjukról.
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Mi az, amiben a járadékbiztosítás többet tud nyújtani más megtakarítási és
befektetési formákhoz képest?
• Egy szerződés keretén belül megköthető komplex program: a korábban elért megtakarításból egy rendszeres, havi jövedelemforrás és egyben biztosítás is. A biztosított halála esetén a szerződésben választható életbiztosítási védelemmel hozzátartozók
anyagi biztonságának további fenntarthatóságát biztosíthatja.
• A szerződésben választható haláleseti szolgáltatásra jogosult kedvezményezett szerződéskötéskor megjelölhető, és a későbbiekben – a biztosított halála előtt – bármikor módosítható.
• A választható életbiztosítás alapján fizetendő szolgáltatási összeg nem része a hagyatéknak, így amennyiben a haláleseti
kedvezményezett került megjelölésre, úgy nem kell a – gyakran hosszan elhúzódó – hagyatéki eljárás befejezéséig várni a
biztosító haláleseti szolgáltatására, továbbá a kedvezményezettet a kifizetett összeg után öröklési illetékfizetési kötelezettség
sem terheli.
• A választható életbiztosítási összeg mentes a végrehajtás alól.
• A választható életbiztosítás, valamint a teljes életre szóló és a 10 évnél hosszabb időre megkötött járadékbiztosítás szolgáltatása mentesül a kamatadó alól.
• Nagyfokú biztonság jellemzi, hiszen a szerződés tartama alatt az elért hozamból társaságunk nyereségrészesedést is fizet!
• A szerződés kockázatelbírálás nélkül azonnal megköthető.

Fontos tudnivalók

• A biztosító kockázatviselése – már érvényesen létrejött biztosítási szerződés esetén – az azt követő nap 0 órakor kezdődik,
amikor a szerződő a biztosítás egyszeri díját a biztosító részére megfizeti. A szerződő az egyszeri biztosítási díj ﬁzetésére
vonatkozó kötelezettségét abban az időpontban teljesíti, amely napon az a biztosító számlájára beérkezik.
• Amennyiben a szerződő az egyszeri biztosítási díjat az esedékesség időpontjáig nem egyenlíti ki – a következményekre
történő ﬁgyelmeztetés mellett – a biztosító a szerződő felet legalább 30 napos póthatáridő tűzésével a teljesítésre írásban
felhívja. Ha a szerződő a kitűzött póthatáridőig ﬁzetési kötelezettségét nem teljesíti, a biztosító az alábbiak szerint jár el:
– Amennyiben a szerződő által megﬁzetett összeg a szerződés szerződő által meghatározott egyszeri biztosítási díjánál
kevesebb és nem éri el a szerződés létrejöttekor hatályos Díjszabásban meghatározott minimális egyszeri biztosítási
díj mértékét, akkor a szerződés a díj esedékességének napjára visszamenő hatállyal megszűnik kivéve, ha a biztosító a
díjkövetelést késedelem nélkül bírósági úton érvényesíti. A biztosító a szerződés megszűnése esetén a befizetett díjrészletet visszaﬁzeti a szerződő részére.
– A fenti ponttól eltérő esetben a biztosító a biztosítási szerződés egyszeri díját a már megﬁzetett díjrészlet összegére
csökkenti.
• A biztosító a járadékot a biztosított részére folyósítja feltéve, hogy a szerződő a biztosított beleegyezésével írásban nem
jelölt meg más járadékjogosultat.
• Az élethosszig tartó biztosítási szerződés legkésőbb a biztosított halálát követő biztosítási évfordulóval megszűnik, és ezen
évfordulót követően a biztosító további kifizetést nem teljesít. Amennyiben választott életbiztosítási fedezetet is, a biztosított
halálakor a biztosító a haláleseti szolgáltatásra megjelölt kedvezményezett részére fizeti ki a választott haláleseti biztosítási
összeget.
• A biztosító a hozzá bejelentett haláleseti szolgáltatási igényt, az annak elbírálásához szükséges valamennyi irat beérkezését
követő 15 napon belül teljesíti.

A szerződéssel kapcsolatos döntései meghozatala előtt javasoljuk, hogy minden esetben tájékozódjon a rendelkezésére álló
lehetőségekről és azok következményeiről.
Jelen kiadvány nem minősül ajánlattételnek, kizárólag a figyelemfelkeltés célját szolgálja. Kérjük, hogy a szerződési feltételek
pontos megismerésének érdekében olvassa el a Borostyánkő járadékbiztosítás (GGO55) szerződési feltételeit.
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