Hatályos: 2015.12.17-étől visszavonásig, illetve új, következő kondíciós lista kiadásáig.
Nyomtatványszám: ÉKL/0006/2015.10.26.

Ajánlatszám:

MKB Kincstár
befektetési egységekhez kötött élet- és nyugdíjbiztosítás
KONDÍCIÓS LISTA
I. Alkalmazott költségek
A) Havonta (a hó elején az előző hó utolsó napjának árfolyamán, az adott hónapra vonatkozóan)
Szerződéskezelési díj ........................................................................................................................................................................................................................................................... .400 Ft
Befektetési költség (a szerződés aktuális tőkeösszegének százalékában)............................................................................................................................................................................. .0,1%
B) Havonta (a hó elején az előző hó utolsó napjának árfolyamán, az adott hónapra vonatkozóan)
Kockázati díj................................................................................................................................................................................................................................................................... …….600 Ft
C) Naponta / minden értékelési napon, az éves díjtétel 365-öd része, a befektetési egység árfolyamában érvényesítve. (A közzétett árfolyamokban már levonásra kerültek.)
Ametiszt eszközalap éves Portfóliókezelési/ puffer díj ............................................................................................................................................................................................ .0,50% / 0,15%
Borostyán eszközalap éves Portfóliókezelési/ puffer díj ......................................................................................................................................................................................... 0,20% / 0,10%
Gyémánt eszközalap éves Portfóliókezelési/ puffer díj ............................................................................................................................................................................................ 0,20% / 0,10%
Jáspis eszközalap éves Portfóliókezelési/ puffer díj................................................................................................................................................................................................. 0,70% / 0,20%
Topáz eszközalap éves Portfóliókezelési/ puffer díj ................................................................................................................................................................................................. 0,90% / 0,30%
Onyx eszközalap éves Portfóliókezelési/ puffer díj ................................................................................................................................................................................................... 0,30% / 0,25%
Zafír eszközalap éves Portfóliókezelési/ puffer díj .................................................................................................................................................................................................... 0,90% / 0,30%
Letétkezelési díj minden alapra vonatkozóan azonos mértékben, alaponként. (A közzétett árfolyamokban már levonásra kerültek.) ................................................................................. 0,05%
II. Alkalmazott kedvezmények
Díjfelosztás módosítása, Évi egyszeri tőkeértesítő .....................................................................................................................................................................................................költségmentes
Eszközátcsoportosítás biztosítási évenként egyszer ..................................................................................................................................................................................................költségmentes
III. Minimáldíj, illetve minimális összeghatárok
Egyszeri díj minimális összege ......................................................................................................................................................................................................................................1 000 000 Ft
Minimális tőke nagysága eseti pénzkivonást követően .................................................................................................................................................................................................... 200 000 Ft
Rendkívüli díj (RK) minimuma............................................................................................................................................................................................................................................ 60 000 Ft
Eseti pénzkivonás minimuma............................................................................................................................................................................................................................................. 50 000 Ft
IV. Szerződésmódosítás, tőkeértesítő költségei (alkalmanként)
Eszközátcsoportosítás díja biztosítási évenként a 2. alkalomtól ............................................................................................................................................................................................. 500 Ft
Tőkeértesítő, kötvénymásolat ismételt kiállításának díja............................................................................................................................................................................................ Költségmentes
Pénzkivonás díja a szerződést érintő eseti pénzkivonás esetén a kivett összeg arányában, míg visszavásárlás esetén az aktuális tőkeértékre vetítve.
az 1. biztosítási évben............................................................................................................................................................................................................................................................ 5%
a 2. biztosítási évben ............................................................................................................................................................................................................................................................. 4%
a 3. biztosítási évben ............................................................................................................................................................................................................................................................. 3%
a 4. biztosítási évben ............................................................................................................................................................................................................................................................. 2%
a 5. biztosítási évben ............................................................................................................................................................................................................................................................. 1%
az 5. biztosítási évet követően ..................................................................................................................................................................................................................................... díjmentes
V. Biztosítástechnikai paraméterek
Az MKB Életbiztosító Zrt. díjfizetésre rendelkezésre álló számlaszáma az MKB Bank Zrt-nél
a) Ft-ban érkező befizetések számára .................................................................................................................................................................................... 10300002 - 10315709 – 49020021
b) Euro-ban érkező befizetések számára.................................................................................................................................................................................................... jelenleg nem elérhető
Választható tartamok
a) előre megadott fix érték ............................................................................................................................................................................................................................................... 1 - 40 év
b) Nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság megszerzéséig tartó időszak.............................................................................Nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság megszerzésének időpontjáig
c) a biztosított életben léte által meghatározott tartam .........................................................................................................................................................................................élethosszig tartó
Választható devizanemek
a) a díj fizetésekor...................................................................................................................................................................................................................................................................... Ft
b) a biztosító szolgáltatásakor.................................................................................................................................................................................................................................................... Ft
A biztosított számított életkora
Belépési életkor ................................................................................................................................................................................................................................................................ 0-99 év
Kilépési életkor a) a fix tartam végi életkor, b) a nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság megszerzése kori életkor, c) a biztosított életkora a halál bekövetkeztekor
VI. Választható eszközalapok (a táblázatban a *-gal jelölt alapok határozatlan időtartamra létrejött eszközalapok)
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Kicsi

Közepes

Nagy

Extrém
magas

X

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

X

-

-

-
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MKB Onyx Részvény-Ingatlan eszközalap*
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MKB Zafír nyíltvégű Magas kamatozású és
osztalékhozamú eszközökbe fektető eszközalap*
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-

X
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Kockázat

Nincs

Minimális

MKB Borostyán nyíltvégű pénzpiaci eszközalap*

-

MKB Ametiszt nyíltvégű klasszikus eszközalap*

-

MKB Gyémánt nyíltvégű, tőkevédett értékpapírokba
fektető eszközalap*

Eszközalapok
összetettsége

Eszközalapok megnevezése

Aláírásommal igazolom, hogy a kondíciós listáról az ajánlat aláírását megelőzően tájékoztatást kaptam, a benne foglaltakat me gismertem,
megértettem és tudomásul vettem. Tisztában vagyok vele, hogy az ilyen típusú befektetés kockázattal jár, azon eszközösszetéte l választása esetén
mely magas arányban (40%-ot meghaladóan) tartalmaz részvény alapú befektetéseket extra befektetési koc kázatot hordoz, így ezt az extrakockázatot tudomásul veszem és vállalom az ezzel együtt járó esetlegesen szélsőséges hozamingadozást.
Kelt:

______________________________
Szerződő aláírása

