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Kiegészítő feltételek a rendkívüli befizetésekről
Generali Biztosító Zrt. • Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888 • Telefonos ügyfélszolgálat: 06 40 200 250 • generali.hu

Jelen kiegészítő biztosítási feltételek, mint különös feltételek, a Generali
Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban biztosító) rendszeres díjfizetésű, hagyományos életbiztosítási szerződéseinek
rendkívüli befizetéseire hatályosak. Jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben az alapbiztosítási szerződés feltételei az irányadóak.

I.

A kezelési költségekkel csökkentett rendkívüli befizetés összege a
biztosító számlájára való beérkezést követő naptári naptól kamatozik.
A biztosító a rendkívüli befizetések mindenkori egyenlegén a hozamot napi kamatszámítással írja jóvá.

IV.

VISSZAVÁSÁRLÁS, DÍJMENTESÍTÉS,
KÖTVÉNYKÖLCSÖN
A rendkívüli befizetések aktuális összegét a szerződő – a biztosított írásbeli hozzájárulásával – bármikor egészében vagy
részlegesen visszavásárolhatja. A biztosító a rendkívüli befizetés részleges, illetve teljes visszavásárlásakor költséget számíthat
fel, melynek mértékét a mindenkor hatályos kondíciós lista tartalmazza.
1. Ha a szerződés felmondás vagy visszavásárlás miatt megszűnik, a biztosító kifizeti a rendkívüli befizetésnek a bejelentés
napját megelőző napon érvényes aktuális összegét, és ezzel a
szerződés megszűnik.
2. Díjmentesített biztosítási szerződés esetén a szerződőt a szerződés megszűnéséig díjfizetési kötelezettség nem terheli, de
rendkívüli befizetés a díjmentesített szerződésre is teljesíthető.
3. A részlegesen díjmentesített szerződésre is teljesíthető rendkívüli befizetés.
4. A rendkívüli befizetés terhére kötvénykölcsön nem vehető
igénybe.

SZOLGÁLTATÁS
A rendkívüli befizetésből származó aktuális összeg a rendkívüli
befizetés költségekkel csökkentett és kamatokkal növelt értéke, mely legkésőbb az alapszerződés megszűnésekor, a biztosítási szolgáltatással együtt kerül kifizetésre a kötvényen megjelölt
kedvezményezett/ek részére. A rendszeres díjas járadékbiztosítások esetén a rendkívüli befizetésből származó aktuális összeg a
halasztási tartam végén, a járadékfolyósítás megkezdése előtt egy
összegben kerül kifizetésre. A rendkívüli befizetésekből származó
aktuális összeg a kifizetés időpontjában hatályos Díjszabás szerint
átváltható járadékra.
A biztosító
– az alapbiztosítási szerződésben meghatározott lejárati időpontban esedékes (így különösen az elérési, lejárati) szolgáltatással együtt, a szolgáltatás esedékességének napján
érvényes aktuális összeget, illetve
– az alapbiztosítási szerződésben meghatározott lejárati időpontot megelőzően esedékessé váló biztosítási szolgáltatások (így különösen a házassági, haláleseti) esetén pedig a
bejelentés napját megelőző napon érvényes aktuális összeget
fizeti ki.

NYERESÉG
A rendkívüli befizetés az alapbiztosítás díjtartalékát nem növeli. A
rendkívüli befizetéseket a biztosító elkülönítetten tartja nyilván.

RENDKÍVÜLI BEFIZETÉS
A szolgáltatás növelése érdekében a rendszeres díjfizetésű,
hagyományos életbiztosítások – kivéve kockázati életbiztosítások – esetében a szerződőnek a rendszeres díjfizetésen kívül
bármikor lehetősége van rendkívüli befizetésre. Ha a szerződőnek
a rendszeres díjból elmaradása van, a rendkívüli befizetés azt pótolhatja. Rendkívüli befizetés díjmentesített szerzodésre is teljesíthető. A rendkívüli befizetés minimális összegéről, a rendkívüli befizetés hozamáról, illetve a rendkívüli befizetést terhelő költségekről
az életbiztosítási szerződések rendkívüli befizetéseire vonatkozó
Kondíciós listában található részletes tájékoztatás.

II.

III.

V.

A BIZTOSÍTÁS MEGSZŰNÉSE, ILLETVE DÍJMENTESÍTÉSE A DÍJFIZETÉS ELMULASZTÁSA ESETÉN
Abban az esetben, ha a szerződésen rendelkezésre áll az elmaradt, de legalább kettő havi rendszeres díjnak és az átvezetés
költségének megfelelő rendkívüli befizetésből származó aktuális összeg, a biztosító azt rendszeres díjként átvezeti. A
biztosító az átvezetésért költséget vonhat le, melynek mértékét
a mindenkori hatályos, az életbiztosítási szerződések rendkívüli
befizetéseire vonatkozó Kondíciós lista tartalmazza.

A kiegészítő biztosítások szolgáltatását a rendkívüli befizetés nem
növeli.

Jelen kiegészítő feltételek hatálybalépésének időpontja: 2006. április 1.

Kondíciós lista

az életbiztosítási szerződés rendkívüli befizetéseire vonatkozóan
Hatályos: 2015. május 15-étől visszavonásig
Ezzel a korábban hatályos Kondíciós lista hatályát veszti.

Nysz.: 17656

E lista tartalmazza a rendszeres díjfizetésű, hagyományos életbiztosítási szerződések rendkívüli befizetéseire vonatkozó költségeket és egyéb feltételeket, tudnivalókat, melyek a tartam során változtathatóak. A biztosító a változásról – azt 30 nappal megelőzően – a szerződőt írásban értesíti.
Minimális rendkívüli befizetés összege:
Rendkívüli befizetés kezelési költsége:		
Átvezetési költség:			
Visszavásárlás minimális összege:		
Részleges és teljes visszavásárlás költsége:
Hozam:			

10 000 Ft
a befizetett összeg 0,7%-a
0 Ft
10 000 Ft
0 Ft
napi kamatozású

A rendkívüli befizetések aktuális hozamáról a biztosító a generali.hu internetes honlapján, illetve a Telefonos ügyfélszolgálaton (06 40 200 250)
keresztül ad tájékoztatást.

