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A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi
LX. törvény (továbbiakban: Bit.) 2014. január 1-jén hatályba lépő
módosítása rögzíti, hogy a biztosítási szerződésre vonatkozó írásos tájékoztatásnak tartalmaznia kell a befektetési egységekhez
kötött életbiztosítás esetén a Bit. 132/A. §-ban meghatározott
eszközalap felfüggesztésével és szétválasztásával kapcsolatos
részletes szabályokat.
A fenti jogszabályi kötelezettség a 2014. január 1-jét megelő
zően megkötött életbiztosításokra is alkalmazandó.
A fentiekre figyelemmel a Bit. által előírt törvényi kötelezettségünknek eleget téve, jelen dokumentumban tájékoztatjuk Önt
az eszközalapok felfüggesztésének és szétválasztásának 2014.
január 1-jétől hatályba lépő – a jelen tájékoztatóban foglaltaktól
esetlegesen eltérő szerződéses kikötések esetén is – kötelezően
alkalmazandó részletes szabályairól.
Kérjük, figyelmesen olvassa át jelen tájékoztatásunkat, figyelemmel arra, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2014. január 1-jét követően a befektetési egységekhez
kötött életbiztosítások vonatkozásában a lenti szabályozás
kötelezően alkalmazandó! Kérjük jelen tájékoztatót gondosan őrizze meg!

Eszközalapok felfüggesztése és szétválasztása
1. Az eszközalapok felfüggesztésével és szétválasztásával
kapcsolatosan illikvid eszköznek minősül az eszközalap
olyan eszköze, amelynek értéke nem állapítható meg, ideértve különösen, ha az értékelésre alkalmas piaci árfolyaminformációk az eszköz forgalmazásának, kereskedésének
vagy nyilvános árjegyzésének felfüggesztése miatt nem állnak maradéktalanul rendelkezésre.
2. A biztosító az ügyfelek érdekében a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződéshez kapcsolódó eszközalap befektetési egységeinek eladását és vételét felfüggeszti
(a továbbiakban: eszközalap-felfüggesztés), amennyiben az
eszközalap nettó eszközértéke, illetve ezzel együtt a befektetési egységeknek vételi ára azért nem állapítható meg,
mert az eszközalap eszközei részben vagy egészben illikvid
eszközzé váltak. Az eszközalap felfüggesztését a biztosító
az annak okául szolgáló körülményről való tudomásszerzését követően haladéktalanul végrehajtja arra az értékelési
napra (továbbiakban: az eszközalap-felfüggesztés kezdő
időpontja) visszamenő hatállyal, amely értékelési napot
megelőzően az utolsó alkalommal megállapítható volt az
eszközalap nettó eszközértéke.
3. Az eszközalap felfüggesztésének tartama alatt – a biztosítási díj felfüggesztett eszközalapról való átirányítása kivételével – a felfüggesztett eszközalapot érintő ügyfélrendelkezéseket (így különösen átváltás, rendszeres pénzkivonás, részleges visszavásárlás) a biztosító nem teljesítheti.
Amennyiben az eszközalap felfüggesztésének tartama a 30
napot meghaladja, akkor az eszközalap-felfüggesztés kezdő időpontját követő 35. napig a biztosító igazolható módon írásbeli tájékoztatást küld a felfüggesztett eszközalapot
érintő ügyfélrendelkezést benyújtó valamennyi szerződő
részére arról, hogy az eszközalap-felfüggesztés megszüntetését követően a biztosító akkor teljesíti ezeket az ügyfélrendelkezéseket, ha azok teljesítésére vonatkozóan a szerződő az eszközalap-felfüggesztés megszüntetését követően ismételten rendelkezést ad. A felfüggesztés tartama
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alatt felfüggesztett eszközalapra vonatkozóan ügyfélrendelkezést adó szerződők számára a biztosító haladéktalanul
tájékoztatást ad az ügyfélrendelkezésekkel kapcsolatban.
4. Amennyiben a befizetett díjat a biztosítónak a felfüggesztett
eszközalapba kellene befektetnie, a biztosító – a szerződő
eltérő rendelkezése hiányában – köteles a díjat elkülönítetten nyilvántartani. Ha a fenti esetben az eszközalap felfüggesztésének tartama a 30 napot meghaladja, akkor az
eszközalap-felfüggesztés kezdő időpontját követő 35. napig
a biztosító igazolható módon írásbeli tájékoztatást küld az
érintett szerződő részére arról, hogy az elkülönítetten nyilvántartott és az eszközalap felfüggesztés időtartama alatt
beérkező díjat mely másik, fel nem függesztett eszközalapba irányítja át – a szerződő azzal ellentétes rendelkezésének
hiányában – az eszközalap-felfüggesztés kezdő időpontját
követő 45. naptól.
5. Az eszközalap felfüggesztésének tartama alatt elérési szolgáltatás, lejárati szolgáltatás, a szerződés visszavásárlása
vagy rendkívüli felmondása esetében a biztosító a szerződés aktuális értékét a felfüggesztett eszközalap befektetési egységeinek figyelmen kívül hagyásával állapítja meg.
A biztosító a fenti esetekben az eszközalap-felfüggesztés
megszüntetését követő 15 napon belül – amennyiben a 8.
pontban írt feltétel nem áll fenn – köteles a felfüggesztett
eszközalap befektetési egységeiből a szerződő számláján
nyilvántartott befektetési egységeknek az eszközalap-felfüggesztés megszüntetését követő első ismert vételi árán
számított aktuális értékét vagy ugyanezen a vételi áron a
szerződés visszavásárlási értékét kifizetni.
6. A biztosító haláleseti szolgáltatásának teljesítését az eszközalap felfüggesztése annyiban érinti, hogy a biztosító a
szerződés aktuális értékét a felfüggesztett eszközalap befektetési egységeinek az eszközalap felfüggesztést megelőző utolsó ismert vételi ára alapján határozza meg, és a biztosítási szerződés szerinti kifizetési kötelezettségét a biztosító
az eszközalap felfüggesztésének tartama alatt is a fentiek
alapján meghatározott értékben teljesíti, a felfüggesztett
eszközalap befektetési egységei tekintetében teljesítendő
szolgáltatásrész vonatkozásában azonban biztosítottanként
legfeljebb 30 millió forint összeghatárig. Az eszközalap-felfüggesztés megszüntetését követő 15 napon belül az eszközalap-felfüggesztés megszüntetését követő első ismert
vételi áron a biztosító a felfüggesztett eszközalap befektetési egységei tekintetében teljesítendő haláleseti szolgáltatásrészt újra megállapítja, és amennyiben ez meghaladja a korábban erre kifizetett összeget, akkor a különbözetet utólag
kifizeti. Amennyiben a 8. pontban írt feltétel fennáll, akkor a
biztosító a fenti újbóli megállapítást és a különbözet kifizetését a 8. pontban írt elszámolás keretében teljesíti.
7. Az eszközalap-felfüggesztés időtartama legfeljebb 1 év,
amelyet a biztosító indokolt esetben összesen további 1
évvel meghosszabbíthat. A biztosító a meghosszabbításról
szóló döntését az eszközalap-felfüggesztés időtartamának
lejártát legalább 15 nappal megelőzően, figyelemfelhívásra
alkalmas módon közzéteszi a honlapján, valamint kifüg
geszti ügyfélszolgálati irodáiban. A biztosító az eszközalapfelfüggesztést haladéktalanul megszünteti:
• az eszközalap-felfüggesztés időtartamának lejártát követően,
• az eszközalap-felfüggesztés okául szolgáló körülmény
megszűnéséről való tudomásszerzését követően, vagy
• amennyiben azt a Felügyelet határozatban elrendeli.
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8. Amennyiben az eszközalap-felfüggesztés 7. pont szerinti
megszüntetésekor az eszközalap nettó eszközértéke, illetve ezzel együtt a befektetési egységek a vételi ára továbbra
sem állapítható meg azért, mert az eszközalap eszközei
részben vagy egészben illikvid eszközök, akkor a biztosító az eszközalapot megszünteti, és az ügyfelekkel – a
megszüntetéskori aktuális piaci helyzet alapulvételével – elszámol.

szűnik, amelynek során az eredeti eszközalap befektetési
egységeit szerződésenként olyan arányban kell az illikvid
és nem illikvid eszközöket tartalmazó utódeszközalapokhoz
rendelni, amilyen arányt az illikvid és nem illikvid eszközök
az eredeti eszközalap utolsó ismert nettó eszközértékén
belül képviseltek. Szétválasztás esetén a 3. és 4. pontban
szereplő tájékoztatási kötelezettség kiegészül a szétválasztásról szóló értesítéssel.

9. Az eszközalap-felfüggesztés kezdő időpontját követő 30
napon belül a biztosító – a szerződők közötti egyenlő elbánás elvének biztosítása és a biztosító eszközalappal kapcsolatos szolgáltatásainak folyamatos fenntartása érdekében – az illikviddé vált eszközöket és az eszközalap egyéb,
nem illikvid eszközeit szétválasztja (az eszközalapot illikvid
és nem illikvid eszközöket tartalmazó utódeszközalapokra
bontja, a továbbiakban: szétválasztás) akkor, ha az eszközalap utolsó ismert nettó eszközértékének legfeljebb 75%-át
képviselő eszközök váltak illikviddé. A szétválasztás végrehajtásával egyidejűleg a nem illikvid eszközöket tartalmazó
utódeszközalap vonatkozásában az eszközalap-felfüggesztés megszűnik, és az önálló eszközalapként működik
tovább. Tőke- és/vagy hozamgaranciát tartalmazó eszközalap esetén – függetlenül az illikvid eszközök hányadától – a
teljes eszközalap felfüggesztésre kerül. Ebben az esetben a
garancia lejáratakor a biztosító az eredeti szerződéses fel
tételek szerint köteles elszámolni az ügyfelekkel.

11. Az eszközalap-felfüggesztés és a szétválasztás a szerződő
díjfizetési kötelezettségét és a biztosító szolgáltatási kötelezettségét – a jelen rendelkezéseket figyelembe véve – nem
szünteti meg.

10. A szétválasztás esetében az illikviddé vált eszközöket elkülönítetten, ugyancsak önálló eszközalapként kell nyilvántartani, amelyre vonatkozóan az eszközalap felfüggesztés a
2.-8. pontban írottak szerint marad érvényben, azzal hogy
az eszközalap-felfüggesztés kezdő időpontjának az eredeti
eszközalap felfüggesztés kezdő időpontját kell tekinteni. A
szétválasztás következtében az eredeti eszközalap meg-
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12. A biztosító a 13. pontban írt módon tájékoztatja a szerződőt
a) az eszközalap-felfüggesztés és a szétválasztás törvényi
megalapozottságáról, végrehajtásáról, annak indokáról,
a felfüggesztés kezdő időpontjáról, a biztosítási szerződést és annak teljesítését érintő következményeiről,
ideértve különösen az ügyfeleket érintő befektetési kockázatok változását, valamint a költségek és díjak érvényesítésének szabályait; és
b) az eszközalap-felfüggesztés megszüntetéséről, annak
indokáról, valamint a megszüntetésnek a biztosítási
szerződést és annak teljesítését érintő következmé
nyeiről.
13. A biztosító a 12. pont szerinti tájékoztatást az eszközalapfelfüggesztés és a szétválasztás végrehajtásával, valamint
az eszközalap-felfüggesztés megszüntetésével egyidejűleg,
figyelemfelhívásra alkalmas módon közzéteszi a honlapján
és kifüggeszti ügyfélszolgálati irodáiban, továbbá a tájékoztatást folyamatosan naprakészen tartja. A biztosító a tájékoztatást egyidejűleg megküldi a Felügyelet részére.

