Záradék
a Pannónia Klikk Életbiztosítás Különös Feltételeinek
nyugdíjbiztosítási célú módosításáról
A Pannónia Klikk Életbiztosítás Különös Feltételeinek lentebb meghatározott pontjai az alábbiak
szerint módosulnak.
Jelen záradékkal ellátott szerződés vonatkozásában kizárólag egy biztosított jelölhető. A Különös
Feltételek két biztosítottra vonatkozó rendelkezései nem alkalmazhatóak.
A Különös Feltételek Biztosítási eseményről szóló pontja helyett az alábbi rendelkezés lép életbe:
Biztosítási esemény
a) A biztosítottnak a kockázatviselés ideje alatt bekövetkezett halála.
b) A szerződés létrejöttekor érvényes öregségi nyugdíjkorhatár biztosított általi betöltése (elérés).
c) A kockázatviselés ideje alatt a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabály szerinti saját jogú
nyugellátásra való jogosultság biztosított általi megszerzése.
d) A biztosítottnak a kockázatviselés ideje alatt bekövetkező, legalább 40%-os mértéket elérő egészségkárosodása, amennyiben az egészségkárosodás fokát a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői
bizottságának (vagy más, az egészségkárosodás megállapítására a hatályos jogszabályok alapján jogosult
hatóság) komplex értékelése alapján kiadott jogerős határozat állapítja meg.
A Különös Feltételek Fogalmakról szóló pontjának befektetési egység, biztosított, díjtartalék, egyéni
számla és kockázatviselés vége elnevezésű alpontjai helyett az alábbi rendelkezések lépnek életbe:
befektetési egység: egy adott eszközalap által megtestesített befektetési eszközökben történő egységnyi,
arányos részesedést kifejező elszámolási egység. A biztosítási szerződésre befizetett rendszeres és nyugdíjcélú
eseti biztosítási díjból, illetve az adóról való rendelkezés keretében átutalt összegekből befektetési egységek
kerülnek megvásárlásra.
biztosított: az a kockázatviselés kezdetekor legalább 2, de legfeljebb 60 éves természetes személy, akinek az
életére a szerződés létrejön.
díjtartalék: a befizetett rendszeres biztosítási díjakból, a nyugdíjcélú eseti befizetésekből, az adóról való
rendelkezés keretében átutalt összegekből és elért befektetési hozamokból a biztosításban vállalt kötelezettségek
teljesítésére a biztosító által szerződésenként a hatályos jogszabályoknak megfelelően tartalékolt összeg. A
biztosító a díjtartalékot szerződésenként nyilvántartja és az adóról való rendelkezés keretében átutalt összegek
kivételével a szerződő által meghatározott arányban, a szerződő által választott befektetési eszközalapokba fekteti.
A díjtartalék, valamint az annak befektetéséből származó befektetési hozam képezi a fedezetét a mindenkori
visszavásárlási összegnek, részleges visszavásárlási összegnek és a rendszeres pénzkivonásnak.
egyéni számla: a biztosító valamennyi szerződő számára szerződésenként egyéni számlát hoz létre, amelyen a
biztosítási díj ellenében képzett befektetési egységeket, illetve az adóról való rendelkezés keretében átutalt
összegekből képzett befektetési egységeket nyilvántartja. A biztosító az egyéni számlán nyilvántartott befektetési
egységek számát 5 tizedesjegyre kerekítve határozza meg.
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kockázatviselés vége: a biztosítási események közül legkorábban bekövetkező azon esemény napja, mely
vonatkozásában a szerződés teljes díjtartaléka felszabadításra kerül (tehát ide nem értve az egyszeri részleges
rokkantsági szolgáltatást és egyszeri részleges nyugdíjszolgáltatást). A 11) pont szerinti visszavásárlás esetén a
biztosító kockázatviselésének utolsó napja a visszavásárlási kérelem biztosítóhoz történő beérkezésének napja. A
szerződés 19) d) pont szerinti megszűnése esetén a biztosító kockázatviselésének utolsó napja a kockázati díjjal
rendezett időszak vége. A szerződés Általános Életbiztosítási Feltételek 22) i) pontjában meghatározott 30 napos
felmondása esetén a biztosító kockázatviselésének utolsó napja a felmondási kérelem biztosítóhoz történő
beérkezésének napja.

A Különös Feltételek Fogalmakról szóló pontja az alábbi rendelkezésekkel egészül ki:
kedvezményezett: a haláleseti szolgáltatást kivéve a biztosító teljesítésére (azaz elérési
szolgáltatásra, rokkantsági szolgáltatásra, nyugdíjszolgáltatásra) a nyugdíjbiztosítási szerződés
egész tartama alatt a biztosított jogosult. Haláleseti szolgáltatásra a szerződő és biztosított által
megjelölt személy jogosult.
lejárati tőkevédelem: a biztosításhoz elérhető lejárati dátummal rendelkező, tőkevédett eszközalap által
biztosított funkció, mely az eszközalapba befektetett tőke névértékének visszafizetését biztosítja a lejárat napján.
A tőkevédelem csakis az eszközalap lejáratának napjára vonatkozik, a futamidő során visszaváltott
befektetésekre nem érvényesíthető. Az eszközalap kezelője és a portfóliókezelő a tőke megóvása
érdekében köteles az eszközalap befektetési politikáját a tőle elvárható gondossággal és szakértelemmel
végrehajtani. A tőkevédelem nem feltétlen. Rendkívüli esetben előfordulhat, hogy az eszközalap
kezelőjén és a portfóliókezelőn kívül álló okból a tőkevédelem nem teljesül.
A Különös Feltételek Fogalmakról szóló pontjának eseti biztosítási díj alpontja hatályát veszti, és
helyette az alábbi rendelkezés lép életbe:
nyugdíjcélú eseti biztosítási díj: az a biztosítási díj, amelyet a szerződő a rendszeres díjon felül a szerződés
tartama során fizethet, és amely a szerződő által meghatározott arányban kerül befektetésre a szerződő által
választott eszközalapokba, továbbá az a rendszeres díj, amit a biztosító a 8) pont alapján ennek tekint. Jelen
záradékkal ellátott szerződés vonatkozásában, ahol a Pannónia Klikk Életbiztosítás Különös Feltételében eseti
biztosítási díj szerepel, azon nyugdíjcélú eseti biztosítási díjat kell érteni.
A Különös Feltételek Biztosítás tartamáról szóló pontjának a) és b) alpontjai helyett az alábbi
rendelkezések lépnek életbe:
a) A biztosítás határozott tartamú, a szerződés létrejöttekor érvényes öregségi nyugdíjkorhatár biztosított általi
betöltésének napjáig tart.
Ha a szerződő megkötötte a díjfizetés átvállalására szóló kiegészítő biztosítást, amely alapján a biztosító
átvállalta a díjfizetést, akkor a biztosítás tartamának vége a határozott tartam vége.
b) A szerződőnek joga van a szerződés tartamának biztosítási évfordulókig terjedő időszakokkal történő
meghosszabbítására, akár több alkalommal is, azonban legfeljebb annak a biztosítási évnek a végéig, amelyben
a biztosított betölti a 90. életévét. A szerződő hosszabbításra vonatkozó egyértelmű, azonosításra alkalmas
írásbeli kérelmének a szerződés érvényes lejárata előtti 8. napig a biztosítóhoz be kell érkeznie.
A tartam hosszabbítása – a jelen záradék érvényességének kezdő időpontjában hatályos
jogszabályok alapján – a korábban igénybe vett kedvezményekre (adóról való rendelkezés
keretében átutalt összegekre) vonatkozóan a törvényben meghatározott mértékkel növelt
visszafizetési kötelezettséggel jár.
A Különös Feltételek Biztosító szolgáltatásáról szóló pontja hatályát veszti, és helyette az alábbi
rendelkezések lépnek életbe:
A biztosító szolgáltatása
p) A biztosító a szerződő díjfizetése ellenében a biztosítási esemény bekövetkezése esetén haláleseti, elérési,
rokkantsági vagy nyugdíjszolgáltatást nyújt.
q) A biztosító haláleseti és rokkantsági szolgáltatását egy összegben, elérési és nyugdíjszolgáltatását a c) pontban
felsorolt módok közül az adott szolgáltatásra jogosult kedvezményezett által kiválasztott módon teljesíti. A
biztosító szolgáltatásának teljesítése forintban történik.
r) Az adott szolgáltatásra jogosult kedvezményezettnek lehetősége van a biztosító felé nyilatkoznia arról, hogy
elérési és nyugdíjszolgáltatás esetén milyen szolgáltatás teljesítését kéri a szerződésen nyilvántartott befektetési
egységek aktuális visszavásárlási összegéből.
Amennyiben a szerződéskötéstől a biztosítási esemény bekövetkezéséig eltelt legalább 10 év, akkor az adott
szolgáltatásra jogosult kedvezményezettnek az alábbi szolgáltatások közül áll módjában választani:
• egyösszegű kifizetés;
• határozott tartamú, nem csökkenő összegű járadékszolgáltatás;
• nem csökkenő összegű életjáradék szolgáltatás;
• egyösszegű kifizetés és valamelyik járadékszolgáltatás keveréke.
Amennyiben a szerződéskötéstől a biztosítási esemény bekövetkezéséig nem telt el legalább 10 év, akkor az
adott szolgáltatásra jogosult kedvezményezettnek az alábbi szolgáltatások közül áll módjában választani:
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• határozott tartamú, a szerződés létrejöttétől számított legalább 10. év végéig tartó, nem csökkenő
összegű járadékszolgáltatás;
• nem csökkenő összegű életjáradék szolgáltatás.
Amennyiben a járadékszolgáltatás egy hónapra jutó várható összege az 5 ezer forintot nem éri
el, a járadékszolgáltatás – a szerződés létrejöttétől számított 10. év letelte előtt – egy összegben
is teljesíthető.
A biztosító egyösszegű kifizetést kizárólag kifejezett ügyféligényre hajt végre.
s) A járadékszolgáltatás részletes feltételei a Különös Feltételek 6. számú mellékletében találhatók, továbbá a
biztosítási szolgáltatások igénybevételekor a biztosító tájékoztatja a kedvezményezettet az igénybe vehető
járadéktípusokról, azok jellemzőiről és feltételeiről, továbbá várható kifizetéseiről.
t) A biztosító a szolgáltatása teljesítéséhez szükséges valamennyi dokumentum beérkezését követő 8 napon belül
kezdeményezi a teljesítést az adott szolgáltatásra megjelölt kedvezményezett(ek) részére.
Haláleseti szolgáltatás
u) A haláleseti szolgáltatás kezdeti alapértékét (biztosítási összeget) a szerződő ajánlattételkor határozza meg.
Amennyiben a szerződő ajánlattételkor nem határozza meg a biztosítási összeg kezdeti értékét, úgy a
választható minimális biztosítási összeggel (kezdeti éves díj háromszorosával) jön létre a szerződés.
v) A biztosított halála esetén a biztosító a haláleset napján az egyéni számlán nyilvántartott, rendszeres díjakból
képzett befektetési egységeknek a j) pont szerint meghatározott értéke és a biztosítási összeg haláleset napján
aktuális értéke közül a magasabbikat fizeti ki a haláleseti szolgáltatásra megjelölt kedvezményezett(ek) részére.
A biztosított belépésétől számított első két biztosítási évben bekövetkezett nem baleseti
eredetű halál esetén a biztosító haláleseti többletszolgáltatást nem nyújt. Ha a biztosított
belépésétől számított első két biztosítási évben a biztosított balesetből eredően hal meg, úgy a biztosító a
feltételek szerinti haláleseti többletszolgáltatást teljesíti.
w) A g) pontban leírt szolgáltatáson felül a biztosított halála esetén a nyugdíjcélú eseti díjakból és az adóról
való rendelkezés keretében átutalt összegekből képzett, a haláleset napján az egyéni számlán nyilvántartott
befektetési egységeknek az értékét is kifizeti a biztosító a haláleseti szolgáltatásra megjelölt
kedvezményezett(ek) részére. A nyugdíjcélú eseti befizetések után a biztosító haláleseti
többletszolgáltatást nem teljesít.
x) Amennyiben a biztosítási esemény az Általános Életbiztosítási Feltételek 18) pontjában foglalt
kizárt kockázat, a biztosító a haláleset napján aktuális visszavásárlási összeget fizeti meg a
haláleseti kedvezményezett(ek) részére.
y) A haláleseti szolgáltatás meghatározásakor a biztosító a haláleset napján az egyéni számlán nyilvántartott
befektetési egységeket a biztosított halálát jogszerűen igazoló dokumentum biztosítóhoz történő
beérkezésének időpontja alapján, a 21) j) pont szerint meghatározott értékelési napra vonatkozó árfolyamon
értékeli.
z) A haláleseti szolgáltatás kifizetésével a biztosítás megszűnik.
Elérési szolgáltatás
aa)A biztosító, amennyiben a biztosított a biztosítás lejáratának napján életben van, a Biztosító szolgáltatásáról
szóló pont c) alpontjában felsorolt módok közül az elérési szolgáltatásra jogosult kedvezményezett által
kiválasztott módon elérési szolgáltatást nyújt.
m)A biztosítás lejáratakor a biztosított életben léte esetén a biztosító a lejárat napján az egyéni
számlán nyilvántartott befektetési egységek aktuális értékéből kezdeményezi a választott
elérési szolgáltatás teljesítését az elérési szolgáltatásra megjelölt kedvezményezett(ek) részére.
A szolgáltatás meghatározásakor a biztosító a befektetési egységeket a lejárat napján érvényes árfolyamon
értékeli.
q) Ha a szerződő által megkötött díjfizetés átvállalására szóló kiegészítő biztosítás alapján a biztosító átvállalta a
díjfizetést, akkor a biztosítás szolgáltatására a haláleseti szolgáltatásra megjelölt kedvezményezett(ek)
jogosult(ak).
r) Az elérési szolgáltatás kifizetésével a biztosítás megszűnik.
Rokkantsági szolgáltatás
s) A biztosító a biztosítottnak a kockázatviselés ideje alatt bekövetkező, legalább 40%-os mértéket elérő
egészségkárosodása esetén a Biztosító szolgáltatásáról szóló pont b) alpontjában meghatározott módon
rokkantsági szolgáltatást nyújt.
t) A biztosított egészségi állapotának legalább 40%-os mértéket elérő károsodása esetén az alábbi szolgáltatások
valamelyike (de csak az egyik) igényelhető:
• Az egészségkárosodás megállapításának napján az egyéni számlán nyilvántartott
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befektetési egységek aktuális értékének kifizetése a rokkantsági szolgáltatásra megjelölt
kedvezményezett(ek) részére.
A rokkantsági szolgáltatás meghatározásakor a biztosító az egészségkárosodás megállapításának napján az
egyéni számlán nyilvántartott befektetési egységeket a biztosított egészségkárosodását jogszerűen igazoló
dokumentum biztosítóhoz történő beérkezésének időpontja alapján, a 21) j) pont szerint meghatározott
értékelési napra vonatkozó árfolyamon értékeli.
Jelen alpontba foglalt rokkantsági szolgáltatás kifizetésével a biztosítás megszűnik.
• Egyszeri részleges rokkantsági szolgáltatás igényelhető – a szerződés megtartása mellett – az
egészségkárosodás megállapításának napján az egyéni számlán nyilvántartott befektetési egységekből, azok
aktuális értékének megfelelően.
A biztosító a részleges rokkantsági szolgáltatás teljesítése érdekében visszaváltott befektetési egységeket
a biztosított egészségkárosodását jogszerűen igazoló dokumentum biztosítóhoz történő beérkezésének
időpontja alapján, 21) j) pont szerint meghatározott értékelési napra vonatkozó árfolyamon értékeli.
u) A biztosított kockázatviselés kezdete előtt megállapított egészségkárosodása vonatkozásában,
és azzal összefüggő biztosítási események bekövetkezése esetén a biztosító az
egészségkárosodás megállapításának napján aktuális visszavásárlási összeget fizeti meg a
rokkantsági kedvezményezett(ek) részére.
Nyugdíjszolgáltatás
v) A biztosító a kockázatviselés ideje alatt a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabály szerinti saját
jogú nyugellátásra való jogosultság biztosított általi megszerzésekor a Biztosító szolgáltatásáról szóló pont c)
alpontjában felsorolt módok közül a nyugdíjszolgáltatásra jogosult kedvezményezett által kiválasztott módon
nyugdíjszolgáltatást nyújt.
w) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabály szerinti saját jogú nyugellátásra való jogosultság
biztosított általi megszerzése esetén az alábbi szolgáltatások valamelyike (de csak az egyik) igényelhető:
• A nyugdíjjogosultság megállapításának napján aktuális az egyéni számlán nyilvántartott
befektetési egységek aktuális értékének kifizetése a nyugdíjszolgáltatásra megjelölt
kedvezményezett(ek) részére.
A nyugdíjszolgáltatás meghatározásakor a biztosító a nyugdíjjogosultság megállapításának napján az egyéni
számlán nyilvántartott befektetési egységeket a biztosított nyugdíjjogosultságának megszerzését jogszerűen
igazoló dokumentum biztosítóhoz történő beérkezésének időpontja alapján, a 21) j) pont szerint
meghatározott értékelési napra vonatkozó árfolyamon értékeli.
Jelen alpontba foglalt nyugdíjszolgáltatás kifizetésével a biztosítás megszűnik.
• Egyszeri részleges nyugdíjszolgáltatás igényelhető – a szerződés megtartása mellett – a
nyugdíjjogosultság megállapításának napján az egyéni számlán nyilvántartott befektetési egységekből, azok
aktuális értékének megfelelően.
A biztosító a részleges nyugdíjszolgáltatás teljesítése érdekében visszaváltott befektetési egységeket
a
biztosított nyugdíjjogosultságának megszerzését jogszerűen igazoló dokumentum biztosítóhoz történő
beérkezésének időpontja alapján, 21) j) pont szerint meghatározott értékelési napra vonatkozó árfolyamon
értékeli.
A Különös Feltételek Díjfizetésről szóló pontjának b) alpontja helyett az alábbi rendelkezés lép életbe:
b) A szerződés díjfizetése határozott tartamú. A díjfizetési időszak hosszát – mely minimum a határozott tartam
hossza és 10 év közül a kisebb érték, de maximum a határozott tartam hossza – a szerződő választja és jelöli
meg az ajánlaton. A szerződő a szerződés tartama alatt jogosult a díjfizetési időszak módosítására a biztosított
írásbeli hozzájárulása mellett. A módosított díjfizetési időszak nem lehet rövidebb a határozott tartam hossza
és 10 év közül a kisebb értéknél, és nem lehet hosszabb a határozott tartam hosszánál. A rendszeres díj a
díjfizetési időszak végéig fizetendő, de legfeljebb annak a biztosítási időszaknak a végéig, amelyben a legkorábban
bekövetkező azon biztosítási esemény bekövetkezett, mely vonatkozásában a szerződés teljes díjtartaléka
felszabadításra kerül (tehát ide nem értve az egyszeri részleges rokkantsági szolgáltatást és egyszeri részleges
nyugdíjszolgáltatást). Ha a szerződő megkötötte a díjfizetés átvállalására szóló kiegészítő biztosítást, a biztosító
a díjfizetési időszak meghosszabbítását célzó kérelmet elutasíthatja, illetve annak elfogadását (ismételt)
kockázatelbíráláshoz kötheti, ennek keretében (ismételten) kérheti az egészségi nyilatkozat kitöltését, valamint
orvosi vizsgálat elvégzését.
A Különös Feltételek Kockázati díjról szóló pontjának b) alpontja hatályát veszti.
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A Különös Feltételek visszavásárlásról szóló pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:
e) A szerződés visszavásárlása a nyugdíjbiztosításra vonatkozó – a teljesítéskor hatályos
adójogszabályokban meghatározott módon a – kedvezmények elvesztésével, illetve az adóról
való rendelkezés keretében már átutalt összegek emelt összegben történő visszafizetési
kötelezettségével járhat.
A Különös Feltételek részleges visszavásárlásról szóló pontjának a) és f) alpontja hatályát veszti, és
helyükbe az alábbi rendelkezések lépnek. A Különös Feltételek részleges visszavásárlásról szóló pontja
továbbá az alábbi g) rendelkezéssel egészül ki:
a) A rendszeres díjfizetésű biztosítás esetén a szerződéskötést követő egy díjjal fedezett év eltelte után, a
nyugdíjcélú eseti befizetések esetén bármikor a befektetési egységek terhére a szerződő a biztosítottnak
a
biztosítóhoz intézett írásbeli hozzájárulása mellett részleges visszavásárlást kérhet. Az adóról való rendelkezés
keretében átutalt összegekből képzett befektetési egységek terhére szintén bármikor kérhető részleges
visszavásárlás. A kérelemben a szerződőnek meg kell adnia, hogy a részleges visszavásárlást a rendszeres díjak,
a nyugdíjcélú eseti díjak vagy az adóról való rendelkezés keretében átutalt összegek terhére kéri, továbbá a
szerződő megadhatja, hogy a részleges visszavásárlást mely eszközalapokban lévő befektetési egységek terhére
kéri.
i) Részleges visszavásárláskor a befektetési egységek értékének eszközalapok közötti aránya az érintett
rendszeres díjak, nyugdíjcélú eseti díjak és adóról való rendelkezés keretében átutalt összegek vonatkozásában
nem változik a részleges visszavásárlás után az azt megelőző állapothoz képest, ha a szerződő nem jelöli meg,
mely eszközalapban lévő befektetési egységek terhére kéri a részleges visszavásárlást. A szerződő ellenkező
rendelkezésének hiányában a biztosító a nyugdíjcélú eseti díj terhére hajtja végre a részleges visszavásárlást.
j) A szerződés részleges visszavásárlása a nyugdíjbiztosításra vonatkozó – a teljesítéskor hatályos
adójogszabályokban meghatározott módon a – kedvezmények elvesztésével, illetve az adóról
való rendelkezés keretében már átutalt összegek emelt összegben történő visszafizetési
kötelezettségével járhat.
A Különös Feltételek rendszeres pénzkivonásról szóló pontjának a) és d) alpontja hatályát veszti, és
helyükbe az alábbi rendelkezések lépnek. A Különös Feltételek rendszeres pénzkivonásról szóló pontja
továbbá az alábbi e) rendelkezéssel egészül ki:
a) A rendszeres díjfizetésű szerződés esetén a díjfizetés szüneteltetése alatt, a nyugdíjcélú eseti befizetés esetén
bármikor a szerződő – a biztosítottnak a biztosítóhoz intézett írásbeli hozzájárulása mellett – rendszeres
pénzkivonást kérhet a befektetési egységek terhére. Az adóról való rendelkezés keretében átutalt összegekből
képzett befektetési egységek terhére szintén bármikor kérhető rendszeres pénzkivonás. A kérelemben a
szerződőnek meg kell adnia, hogy a rendszeres pénzkivonást a rendszeres díjak, a nyugdíjcélú eseti díjak vagy
az adóról való rendelkezés keretében átutalt összegek terhére kéri. A rendszeres pénzkivonás összegét
– a minimális összeg figyelembe vételével – és gyakoriságát a szerződő határozza meg. Ha a rendelkezésre álló
befektetési egységek aktuális értéke kevesebb, mint a rendszeres pénzkivonás összege, a biztosító megszünteti
a rendszeres pénzkivonást.
f) Rendszeres pénzkivonáskor a befektetési egységek értékének eszközalapok közötti aránya az érintett
rendszeres díjak, nyugdíjcélú eseti díjak és adóról való rendelkezés keretében átutalt összegek vonatkozásában
nem változik a rendszeres pénzkivonás után az azt megelőző állapothoz képest.
g) A szerződésen eszközölt rendszeres pénzkivonás a nyugdíjbiztosításra vonatkozó – a
teljesítéskor hatályos adójogszabályokban meghatározott módon a – kedvezmények
elvesztésével, illetve az adóról való rendelkezés keretében már átutalt összegek emelt
összegben történő visszafizetési kötelezettségével járhat.
A Különös Feltételek eszközalap-váltásról szóló pontjának a) alpontja hatályát veszti, és helyébe az alábbi
rendelkezés lép.
a) A szerződő a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal kérheti az egyéni számlán nyilvántartott, rendszeres
és nyugdíjcélú eseti díjakból képzett befektetési egységek értéke eszközalapok közötti arányának módosítását.
A szerződő külön-külön rendelkezhet a rendszeres és a nyugdíjcélú eseti biztosítási díjból vásárolt befektetési
egységek aktuális értékéről. Az eszközalap-váltás díja külön kerül elvonásra a rendszeres, és külön a nyugdíjcélú
eseti díjból vásárolt befektetési egységek vonatkozásában.
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A Különös Feltételek Biztosítás megszűnéséről szóló pontjának b) alpontja hatályát veszti, és helyébe az
alábbi rendelkezés lép. A Különös Feltételek Biztosítás megszűnéséről szóló pontja továbbá az alábbi g)
és h) rendelkezésekkel egészül ki:
A biztosítás megszűnik:
b) a biztosítás lejárata (elérés) esetén az elérési szolgáltatás teljesítésével.
g) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabály szerinti nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság biztosított
általi megszerzése esetén a nyugdíjszolgáltatás teljesítésével (ide nem értve azt az esetet, amikor egyszeri
részleges nyugdíjszolgáltatást igényeltek).
h) a biztosított legalább 40%-os mértéket elérő egészségkárosodása esetén a rokkantsági szolgáltatás
teljesítésével (ide nem értve azt az esetet, amikor egyszeri részleges rokkantsági szolgáltatást igényeltek).
A Különös Feltételek Egyéb rendelkezésekről szóló pontjának d) alpontja hatályát veszti, és helyébe az
alábbi rendelkezés lép. A Különös Feltételek Egyéb rendelkezésekről szóló pontja továbbá az alábbi o)
rendelkezéssel egészül ki:
d) A szerződés haláleseti szolgáltatása, elérési szolgáltatása, rokkantsági szolgáltatása, nyugdíjszolgáltatása,
visszavásárlása, részleges visszavásárlása, vagy a szerződésből történő rendszeres pénzkivonás esetén a jelen
feltételek alapján kifizethető összegből a biztosító levonja a mindenkor hatályos jogszabályok alapján
a
kifizetést terhelő közterheket, valamint a biztosítói kifizetés költségét, és a fennmaradó összeget fizeti
ki
az arra jogosult részére. A biztosítói kifizetés költségének mértékét az 1. számú melléklet 14. pontja
tartalmazza. A biztosítói kifizetés költségének mértéke a biztosítás tartama során változhat, a
változtatás a 21) h) pontban meghatározott módon történhet.
o) A szerződő a biztosított hozzájárulásával kérheti, hogy a jelen záradékkal módosított Különös Feltételek szerint
létrejött szerződés utóbb úgy módosuljon, hogy a szerződésre a későbbiekben kizárólag a nyugdíjbiztosítási
célú záradékkal nem módosított Különös Feltételek legyenek irányadók. A kérés nem teljesíthető, amennyiben
a záradékban rögzített bármely biztosítási esemény már bekövetkezett. A szerződő kérelmének
teljesítése a nyugdíjbiztosításra vonatkozó – a kérelem teljesítésekor hatályos
adójogszabályokban meghatározott módon a – kedvezmények elvesztésével, illetve az adóról
való rendelkezés keretében már átutalt adójóváírások emelt összegben történő visszafizetési
kötelezettségével járhat.
A Különös Feltételek az adóról való rendelkezés keretében átutalt összeg vonatkozásában az alábbi
rendelkezésekkel egészülnek ki:
Az adóról való rendelkezés keretében átutalt összeg kezelése
a) A biztosító az adóhatóság által az adóról való rendelkezés keretében átutalt összegeket a jogosult szerződés
azonosítását követően a biztosító által meghatározott biztonságos eszközalapban (Likviditási Pro
Eszközalapban) befektetési egységekre váltja. A Likviditási Pro Eszközalap befektetési politikája megegyezik a
Likviditási Eszközalap befektetési politikájával. A Likviditási Pro Eszközalap vonatkozásában a
biztosító a Különös Feltételek 1. számú mellékletének 7. pontjától eltérően nem von el
eszközalap-kezelési és szerződés-kezelési díjat. A Likviditási Pro Eszközalap kizárólag az adóról
való rendelkezés keretében átutalt összegek kezelésére és nyilvántartására szolgál, oda a
szerződő által teljesített biztosítási díj nem helyezhető el.
b) A biztosító az így átváltott, az adóról való rendelkezés keretében átutalt összegekből képzett befektetési
egységek kezelése és nyilvántartása vonatkozásában kizárólag az 1. számú melléklet (kondíciós lista) 5. pontja
szerinti költséget jogosult elvonni.
c) Az adóról való rendelkezés keretében átutalt összegekből képzett befektetési egységek vonatkozásában
a
szerződő által kezdeményezett eszközalap-váltásra nincsen lehetőség. A biztosító e rendelkezéstől eltekinthet.
d) A biztosító jelen pont szerint képzett befektetési egységeket úgy tartja nyilván, hogy az adóról való rendelkezés
keretében átutalt összegek, valamint azok hozamai a szerződő számára elkülönítetten kimutathatóak legyenek.
e) A biztosító az adóról való rendelkezés keretében átutalt összegekből képzett befektetési egységekből nem
jogosult fedezni az esedékessé vált rendszeres biztosítási díjat.
f) A biztosító az adóról való rendelkezés keretében átutalt összegekből képzett egységek tekintetében a Pannónia
Navigátor szolgáltatást nem nyújtja.
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A Különös Feltételek 1. számú mellékletének 16. pontja hatályát veszti, és helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
A rendszeres díjfizetésű Pannónia Klikk Életbiztosítás TKMNy értékei
Biztosítási tartam

10 év

15 év

20 év

minimális

1,82% - 4,38%

1,20% - 3,85%

1,00% - 3,69%

maximális

1,82% - 4,38%

1,40% - 4,08%

1,18% - 3,92%

Díjfizetési tartam
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