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A Pannónia Halál Esetére Szóló Díjátvállalási Kiegészítő Biztosítás
és a Pannónia Euró Alapú Halál Esetére Szóló Díjátvállalási
Kiegészítő Biztosítás Különös Feltételei
1) Általános rendelkezések

A Pannónia Halál Esetére Szóló Díjátvállalási Kiegészítő Biztosítás vagy a Pannónia Euró Alapú Halál Esetére Szóló
Díj-átvállalási Kiegészítő Biztosítás (továbbiakban: biztosítás) jelen Különös Feltételek, a CIG Pannónia Életbiztosító
Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei, valamint az ajánlatban foglaltak szerint jön létre a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhely: 1033 Budapest, Flórián tér 1., továbbiakban: biztosító), valamint bármely természetes személy,
jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet (a továbbiakban: szerződő) között, az
ajánlatban megjelölt főbiztosítás és az ahhoz tartozó kiegészítő biztosítások (továbbiakban alapbiztosítások) díjainak
vonatkozásában.
Amennyiben a Különös Feltételek bármely rendelkezése eltér az Általános Életbiztosítási Feltételekben, illetőleg azon
biztosítások Különös Feltételeiben foglaltaktól, melyek vonatkozásában a jelen kiegészítő biztosítást megkötötték, úgy
a jelen Különös Feltételek rendelkezései az irányadók.

2) Biztosítási esemény

Jelen szerződés biztosítási eseménye a kiegészítő biztosításban megjelölt biztosítottnak a kiegészítő biztosítás tartamán belül bekövetkező halála.

3) Fogalmak

a) alapbiztosítások: azok a biztosítások, melyek vonatkozásában a jelen kiegészítő biztosítást megkötik. Alapbiztosítások azok a fő- illetve kiegészítő biztosítások, melyek maradékjoggal rendelkeznek, illetve melyek a jelen
kiegészítő biztosítás biztosítottjának halála esetén nem szűnnek meg.
b) átvállalt díjak: az alapbiztosítások azon díjai, melyek megfizetését a biztosító a jelen kiegészítő biztosítás alapján
átvállalja.
c) biztosított: az a kockázatviselés kezdetekor minimum 16, de legfeljebb 65 éves és a lejáratkor legfeljebb 75
éves természetes személy, akinek az életére a biztosítás létrejön. Jelen kiegészítő biztosítás biztosítottja az a
természetes személy lehet, aki az ajánlat aláírásának időpontjában vagy a biztosítási tartam későbbi időpontjában
a főbiztosítás biztosítottja vagy szerződője. Amennyiben a főbiztosítás vonatkozásában szerződőváltás, illetve a
biztosított cseréje vagy kivonása következik be, úgy a főbiztosításból kikerülő szereplőre kötött jelen kiegészítő  
biztosítás kockázatviselése továbbra is fennáll. A főbiztosítás új szereplőjére jelen kiegészítő biztosítás megkötése
a főbiztosításba történő belépést követő első biztosítási évfordulótól lehetséges.
d) főbiztosítás: az az önállóan is megköthető biztosítás, amelynek megkötése és hatályban tartása jelen kiegészítő
biztosítás elengedhetetlen feltétele.
e) kockázatviselés kezdete:  a biztosítási ajánlat biztosító vagy biztosító képviselője általi átvételét követő nap
0. órája, illetve, ha jelen kiegészítő biztosítást az alapbiztosítás ajánlatának felvételét követően kötik meg, úgy az
alapbiztosításnak a jelen kiegészítő biztosítási ajánlat biztosító vagy biztosító képviselője általi átvételét követő
első biztosítási évfordulója. A kockázatviselés kezdetének további feltétele, hogy a szerződő az ajánlattételkor
esedékes biztosítási díjat a biztosítónak megfizesse feltéve, hogy a biztosítási szerződés már létrejött, vagy utóbb
létrejön.
f) kockázatviselés vége: a jelen kiegészítő biztosítás biztosítottja halálának napja, illetőleg a biztosított életben
léte esetén legkésőbb a biztosítás tartamának vége, illetve jelen kiegészítő biztosítás megszűnésének napja.
g) szerződő: jelen kiegészítő biztosítás szerződője megegyezik az alapbiztosítások mindenkori szerződőjével.
Amennyiben a főbiztosítás vonatkozásában szerződőváltás történik, úgy az jelen kiegészítő biztosítás vonatkozásában is érvényes.

4) A biztosítás tartama

A biztosítási szerződés határozott tartamra jön létre. A biztosítás tartama és díjfizetési időszak hossza az alapbiztosítás díjfizetési időszakának hátralévő tartamával esik egybe, de legalább 3, legfeljebb 35 év, figyelembe véve, hogy a
biztosított életkora jelen kiegészítő biztosítás kockázatviselésének végén nem haladhatja meg a 75 évet.

5) A biztosító szolgáltatása
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a) A biztosító a szerződő díjfizetése ellenében a biztosítási esemény bekövetkezése esetén díjátvállalási szolgáltatást
nyújt az alapbiztosítások vonatkozásában.
b) A biztosított kockázatviselés ideje alatt bekövetkező halála esetén a biztosító átvállalja az alapbiztosításoknak
a halál CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 15) pontja szerinti bejelentését kö-

A Pannónia Halál Esetére Szóló Díjátvállalási Kiegészítő Biztosítás és a Pannónia Euró Alapú Halál Esetére Szóló Díjátvállalási Kiegészítő Biztosítás Különös Feltételei

vetően esedékes díjait a díjfizetési időszak teljes hátralévő tartamára, de legfeljebb a jelen kiegészítő biztosítás
kockázatviselésének kezdetét követő 35. év végéig.
c) A biztosító a díjátvállalás tartama alatt az esedékességnek megfelelően jóváírja a díjakat az alapbiztosítási szerződéseken.
d) Amennyiben a szerződő a főbiztosítás díjfizetés szüneteltetését kéri, jelen kiegészítő biztosítás
kifizetés nélkül megszűnik. A főbiztosítás díjfizetésének újrakezdését követő első biztosítási évfordulótól
lehetőség van új díjátvállalási kiegészítő biztosítás megkötésére.
e) A díjátvállalási szolgáltatás elindításának feltétele az alapbiztosítások díjjal történő rendezettsége.

6) Várakozási idő

a) A biztosító a biztosítási szolgáltatás vonatkozásában hat hónap várakozási időt köt ki, melynek
kezdete jelen kiegészítő biztosítás kockázatviselésének kezdete.
b) Amennyiben a biztosítási esemény a várakozási időszak alatt következik be, a biztosító az addig
befizetett díjakat téríti vissza a szerződő részére.
c) A biztosító eltekint a várakozási időtől, amennyiben a biztosítási esemény baleset miatt következik be.
d) Abban az esetben is eltekint a biztosító a várakozási időtől, ha a biztosítás megkötését orvosi vizsgálat előzte meg.

7) Díjfizetés

a) A biztosítás aktuális díját a biztosító a biztosított kockázati sajátosságainak, aktuális korának, egészségi állapotának, az alapbiztosítások hátralévő tartamának, a díjfizetés gyakoriságának valamint az átvállalandó biztosítási díjak
összegének figyelembevételével határozza meg.
b) A díjfizetés gyakorisága és módja megegyezik az alapbiztosítások díjfizetési gyakoriságával és módjával.
c) A biztosítás díja az alapbiztosítás díjával egyszerre esedékes. A kiegészítő biztosítás díja az alapbiztosítások rendszeres díjfizetési kötelezettségét növeli meg.
d) Amennyiben jelen kiegészítő biztosítást a biztosító által kínált befektetési egységekhez kötött
életbiztosításhoz kötötték, a biztosító jelen kiegészítő biztosítás esedékessé vált rendszeres biztosítási díját jogosult fedezni a főbiztosításra megképzett eseti befektetési egységekből – legkorábban
az esedékesség napján, illetve ha az előírt rendszeres díj összege az esedékesség napján nem nyújt elegendő fedezetet, akkor azon a napon, amikor a fedezet legkorábban rendelkezésre áll.
e) Jelen kiegészítő biztosítás díja a Különös Feltételek 7) a) pontja alapján – a biztosítási események
bekövetkezése valószínűségének változása miatt – biztosítási évenként eltérő lehet. A biztosító a
díjátvállalási kiegészítő biztosítás következő biztosítási évben esedékes aktuális díjáról és annak aktuális mértékéről az évforduló előtt legkésőbb 45 nappal írásban tájékoztatja a szerződőt.
f) A kezdeti biztosítási díj az ajánlati lapon kerül feltüntetésre.
g) A szerződőnek eseti díjak fizetésére jelen kiegészítő biztosítás vonatkozásában nincsen lehetősége.
h) A biztosító a biztosítási díjból a díjfizetés gyakoriságától, illetve a díjfizetés módjától függően díjkedvezményt adhat. Díjkedvezmény kezdetei mértéke:  díjfizetési gyakoriság szerint féléves díjfizetés választása esetén 3%, éves
díjfizetés választása esetén 4%; díjfizetési mód szerint csoportos beszedési megbízás választása esetén 2%.

8) Értékkövetés

A biztosító jelen kiegészítő biztosítás díjfizetése és szolgáltatása tekintetében értékkövetést nem alkalmaz.

9) A biztosítás megszűnése

A biztosítás megszűnik a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 21) e)-f) és h) pontokban
foglalt eseteken kívül:
a) a biztosítás tartamának lejáratakor a biztosított életben léte esetén szolgáltatás nélkül;
b) a biztosított halála esetén a díjátvállalási szolgáltatás teljesítésével;
c) az elmaradt díj megfizetésére vonatkozó felszólításban meghatározott póthatáridő elteltével kifizetés nélkül, ha a szerződő addig felszólítás ellenére sem fizette meg az esedékes biztosítási díjakat;
d) a főbiztosítás bármely okú megszűnése esetén;
e) az alapbiztosításhoz kötött másik díjátvállalási kiegészítő biztosításra vonatkozó biztosítási esemény bekövetkezésével kifizetés nélkül;
f) a főbiztosítás díjfizetés szüneteltetése esetén kifizetés nélkül;
g) amennyiben az alapbiztosítás tekintetében olyan biztosítási esemény következik be, amely jelen kiegészítő biztosítás érdekmúlását vonja maga után, kifizetés nélkül;
h) a biztosítási évfordulón történő felmondással.
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10) Kockázatkizárások

A biztosító kockázatviselése nem terjed ki az Általános Életbiztosítási Feltételek Kockázatkizárások
elnevezésű pontjában felsorolt esetekre, valamint az alábbi esetekre:
a) ha a biztosítási esemény a szerződéskötést követő 2 éven belüli öngyilkossággal, öncsonkítással
vagy annak kísérletével összefüggésben következett be, még akkor sem, ha az a biztosított zavart
tudatállapotában következett be;
b) a biztosított által végzett (vagy végeztetett) gyógyeljárásokból, beavatkozásokból fakadó következményekre, ha indítóokuk nem biztosítási esemény;
c) mentális- és viselkedészavarokkal összefüggésben bekövetkező biztosítási eseményekre;
d) kozmetikai célú, plasztikai sebészeti beavatkozásokkal és kórházi ápolással, valamint az orvosilag
nem indokolt műtétekkel, kórházi ápolásokkal és gyógyító eljárásokkal összefüggésben bekövetkező biztosítási eseményekre;
e) ha a biztosítási esemény nem orvosi szakvégzettségű egyén általi kezeléssel összefüggésben következett be;
f) a motoros járművek versenyén (edzésein) a nézőt érő balesetekre, ideértve a teszttúrákat, a rally
és motorcsónak-versenyeket is, amennyiben a biztosított a rendezés szabályait nem betartva figyelte az eseményt;
g) az országos és nemzetközi síugró, bob, síbob versenyeken (edzéseken) a nézőt érő balesetekre,
amennyiben a biztosított a rendezés szabályait nem betartva figyelte az eseményt;
h) a biztosított bármely hivatásosként végzett sporttevékenységével és a következő akár szabadidős
sporttevékenységével összefüggő eseményekre: búvárkodás, félkezes, illetve nyílt tengeren vitorlázás, vadvízi evezés, hegymászás, sziklamászás az V. foktól, magashegyi expedíció, barlangászat,
barlang expedíció, bungee jumping, bázisugrás, műugrás;
i) bányászati tevékenységgel, robbanószerekkel, robbantószerkezetekkel folytatott tevékenységgel
összefüggésben, illetve a következő foglalkozások körében bekövetkezett biztosítási események:
robbantómester, cirkuszművész, ipari alpinista, épületek homlokzatának tisztítói, tűzszerész, állatkerti gondozó, ragadozó állatokat tartó, bármely védelmi alakulat különleges egységei (kommandósok is), ács, magasfeszültséggel dolgozó villanyszerelő.

11) Egyéb rendelkezések

a) A biztosítás nem rendelkezik maradékjogokkal, kötvénykölcsönre, a szerződés díjmentesítésére,
valamint visszavásárlására nincs lehetőség. A biztosítás többlethozam visszatérítéssel nem rendelkezik.
b) A biztosító a díj és a díjtartalék meghatározásakor 2,5%-os technikai kamatlábat alkalmaz. A 2016. július 1-én vagy
az követően aláírt ajánlatok alapján létrejött szerződések esetén a biztosító a díj és díjtartalék meghatározásakor
2,3%-os technikai kamatlábat alkalmaz.
c) A biztosítás megléte az alapbiztosítás maradékjogait nem érinti.
d) Azon az alapbiztosításon, ahol elérési kedvezményezett van megjelölve, és a díjátvállalási szolgáltatás beindult, a
szerződő maradékjogot csak az elérési kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával gyakorolhat.
e) Jelen kiegészítő biztosítás vonatkozásában kedvezményezett jelölésére nincsen mód.
f) A biztosítás megkötésére az alapbiztosításokkal egyidejűleg, vagy azok megkötését követően, mindig az alapbiztosítás biztosítási évfordulóját megelőző maximum 60, de minimum 30 napon belül van lehetőség jelen kiegészítő
biztosításra vonatkozó ajánlat aláírásával.
g) Jelen kiegészítő biztosítást a szerződő legkésőbb a biztosítási évfordulót megelőző 15. napig a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal mondhatja fel.
h) A biztosítási szerződés 30 napos felmondása – a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételek 22) i) pontjában foglaltakkal ellentétben – kizárólag a főbiztosítás 30 napos
felmondásával egyidejűleg lehetséges.
i) Egy alapbiztosításhoz lehetőség van több díjátvállalási kiegészítő biztosítás megkötésére, azonban ha valamelyik
megkötött biztosításra vonatkozóan biztosítási esemény következik be, a többi díjátvállalási kiegészítő biztosítás
érdekmúlás miatt megszűnik.
j) Amennyiben jelen kiegészítő biztosítást a biztosító által kínált befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz
kötötték, az alapbiztosítás biztosítottjának halálával a biztosítási szerződés nem szűnik meg, továbbra is hatályban
marad, de a szerződésre minden díjfizetési kötelezettség megszűnik. A biztosító az elhunyt biztosított vonatkozásában (továbbá két biztosított esetén a később elhunyt biztosított vonatkozásában) haláleseti szolgáltatást nem
teljesít.
k) Amennyiben jelen kiegészítő biztosítást a biztosító által kínált befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz
kötötték, a biztosító a főbiztosítás vonatkozásában jelen kiegészítő biztosítás biztosítási tartama alatt, jelen kiegészítő biztosítás biztosítottjára vonatkozóan kockázati díjat nem von el. A biztosító a díjátvállalási szolgáltatás
elindítása után a főbiztosítás életben maradt biztosítottjára vonatkozóan kockázati díjat nem von el.

4

A Pannónia Halál Esetére Szóló Díjátvállalási Kiegészítő Biztosítás és a Pannónia Euró Alapú Halál Esetére Szóló Díjátvállalási Kiegészítő Biztosítás Különös Feltételei

l) A biztosító fenntartja magának a jogot, hogy a kedvezmények mértékét módosítsa, illetve megszüntesse. A tartam során a biztosító bármikor, de naptári évenként legfeljebb 1 alkalommal
módosíthatja a kedvezmények mértékét. A biztosító levélben és az internetes honlapján (www.
cigpannonia.hu) keresztül értesíti az Ügyfeleit a változásokról, azok hatályba lépése előtt legalább 30 nappal. A módosítások a hatályba lépés dátumától kezdődően valamennyi érvényben lévő
szerződésre vonatkoznak. Amennyiben a szerződés díjfizetési gyakorisága, vagy a díjfizetés módja
módosul, úgy az adott szerződésre vonatkozó díjkedvezmény mértéke változhat a kedvezmények
mindenkor hatályos mértékének megfelelően.
m) A biztosító a matematikai szabályok szerint – a főbiztosítás devizanemének megfelelően, és azzal megegyezően
– 10 forintra vagy 1 eurócentre kerekítve adja meg a fizetendő biztosítási díjat és az általa teljesítendő kifizetés
összegét.
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