Összefoglaló

a Pannónia Kockázati
Életbiztosításról

Termékbemutatónkat azzal a céllal állítottuk össze, hogy átlátható formában összefoglaljuk Önnek a Pannónia
Kockázati Életbiztosítás legfontosabb tulajdonságait.
Jelen tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek, elsősorban figyelemfelkeltésre szolgál.
Kérjük, szerződéskötés előtt minden esetben tanulmányozza át a CIG Pannónia Életbiztosító
Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételeit, valamint a Pannónia Kockázati Életbiztosítás Különös
Feltételeit (együttesen: biztosítási feltételek).

Milyen élethelyzetekre ajánlunk megoldást?
Egy család fő keresőjének elvesztése a jelentős lelki teher mellett anyagi terhet is ró a hátramaradottakra. Ez
sajnos majdnem minden esetben a korábban megszokott életszínvonalról való lemondást és sokkal rosszabb
életkörülmények megszokását jelenti számukra.
Éppen ezért szeretteink pénzügyi biztonságának megteremtése egy ilyen helyzetben különösen fontos.
A több (tíz)millió forint biztosítási összegű, tisztán kockázati életbiztosításunk jó megoldás, ha célunk a szeretteinkről
való gondoskodás egy nem várt haláleset bekövetkezte esetén.

Kik a biztosításban szereplő személyek?
A biztosítási szerződés főbb szereplői az alábbiak:
A Szerződő lehet magánszemély vagy cég.
A Biztosított az a természetes személy, akinek életére a
biztosítás létrejön. Belépési kora 16 és 65 év között lehet.
Akár kettő biztosítottra is megköthető a szerződés.
A biztosító haláleseti szolgáltatására a Kedvezményezett
jogosult.

Mikor nyújt Önnek segítséget a Pannónia Kockázati Életbiztosítás?
Abban az esetben, ha a biztosított a tartam során elhalálozik, társaságunk egy összegben kifizeti a biztosítási
összeget.
Két biztosított esetén ezt követően a biztosítás továbbra is érvényben marad.

Miért előnyös a Pannónia Kockázati Életbiztosítás?
Mert:
• azonnali támogatás nyújt a halálesetet követően közvetlenül felmerülő költségek fedezésére,
• egy szerződésbe akár két biztosított is bevonható. Ekkor az egyik biztosított halálával és a biztosítási összeg
kifizetésével a szerződés nem szűnik meg, hanem kedvezményes díjjal továbbra is érvényben marad,
• két biztosított esetén a kedvezményezettek személye és a két biztosítottra vonatkozó biztosítási összeg is
eltérhet egymástól,
• a biztosító haláleseti szolgáltatása nem része a hagyatéknak, tehát az aktuális biztosítási összeghez a
kedvezményezett(ek) rendkívül gyorsan és öröklési illetékmentesen juthat(nak) hozzá,
• a haláleseti szolgáltatásként kifizetett összeget nem terheli kamatadó fizetési kötelezettség,
• a díjfizetés paraméterei rugalmasan alakíthatók, így a Pannónia Kockázati Életbiztosítást könnyedén saját és
családja igényeire szabhatja.

Kinek ajánljuk a Pannónia Kockázati Életbiztosítást?
Önnek ajánljuk,
• ha jelentős mértékű biztosítási védelmet keres,
• esetleg jelentős hiteltartozással rendelkezik,
• ha családja jövedelmének jelentős részét egy fő keresete teszi ki,
• ha rugalmas, akár két biztosítottra szóló kockázati biztosítást
szeretne kötni,
• ha fontosnak tartja családja anyagi biztonságát egy esetleges
haláleset bekövetkezésekor is.

Hogyan válasszon szolgáltatási összeget?
Rugalmas konstrukciónk lehetővé teszi, hogy valós igényeinek, élethelyzetének megfelelően válassza ki biztosítási
összegét. A szolgáltatás összege biztosítottanként eltérhet. A tartam során értékkövetéssel (indexálás) tudja
módosítani ezen összegeket.

Biztosítási díjak, díjfizetés
A Pannónia Kockázati Életbiztosítás egy rendszeres díjfizetésű, forint alapú szerződés. Az éves díjat féléves és
negyedéves részletekben is fizetheti.
Az ajánlattételkor meghatározott éves rendszeres díj értékkövetéssel növelhető.
A biztosítás díját fizetheti postai csekken, átutalással, vagy választhatja a kényelmes csoportos beszedési megbízást
is. Negyedévestől eltérő gyakoriságú vagy csoportos beszedéssel fizetett szerződésekre díjkedvezményeket adunk.
A díjfizetés módja és gyakorisága tartam közben rugalmasan változtatható.

Hogy őrzi meg az értékét a Pannónia Kockázati Életbiztosítás?
Annak érdekében, hogy a szolgáltatás az infláció következtében ne értéktelenedjen el, konstrukciónk a biztosítási
évfordulókon lehetőséget teremt a biztosítási összeg indexálására.

A biztosító legfontosabb adatai
Név: CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
Székhely: Magyarország, 1033 Budapest, Flórián tér 1.
Levelezési cím: 1300 Budapest, pf. 177.
Forint bankszámlaszám: 10918001-00000024-98060007 (IBAN: HU11 1091-8001-0000-0024-9806-0007)
Euró bankszámlaszám: 10918001-00000024-98060038 (IBAN: HU47 1091-8001-0000-0024-9806-0038)
Számlavezető bank neve (és SWIFT kódja): UniCredit Bank Hungary Zrt. (BACXHUHB)
A Biztosító jogi formája: nyilvánosan működő részvénytársaság
Cégjegyzékszám: 01-10-045857
Társaságunk a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál van nyilvántartva.

