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1) Általános rendelkezések

Jelen Különös Szerződési Feltételek a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételeivel
(továbbiakban ÁSZF) együtt – a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (továbbiakban: biztosító) és valamely személy
(továbbiakban: szerződő) között létrejövő – kockázati életbiztosítási fedezetet tartalmazó szerződésekre, mint
alapbiztosításokra érvényesek. A jelen feltételek és az ÁSZF feltételei közötti eltérés esetén a jelen feltételekben
rögzítetteket kell alkalmazni.
Jelen Pannónia Egyedi 2016 Kockázati Életbiztosításhoz a Biztosító által meghatározott kiegészítő biztosítások
köthetőek díjfizetés ellenében.
Jelen Pannónia Egyedi 2016 Kockázati Életbiztosítás önmagában is megköthető. (Kiegészítő biztosítások nélkül)

2) A biztosítási esemény és a Biztosító szolgáltatása

A biztosítottnak a biztosító kockázatviselése alatt bármilyen okból bekövetkező halála.
A Biztosítási esemény bekövetkeztének időpontja a haláleset időpontja. A biztosítási esemény bekövetkezése esetén az
aktuális biztosítási összeg kerül kifizetésre, az ÁSZF-ben írottak (szükséges igazolások, határidők, tartozások levonása,
kizárt kockázatok, mentesülések) figyelembevételével.
A biztosítási esemény bekövetkeztével a Biztosító kockázatviselése mind a főbiztosítás mind a kiegészítő biztosítások
tekintetében megszûnik.
A jelen feltételek szerint megkötött biztosítás esetében többlethozam-visszajuttatásra nem kerül sor.
A biztosítási szerződés haláleseti szolgáltatásaira vonatkozóan hitelfedezeti záradék jegyezhető be.

3) A biztosítási szerződés speciális szabályai, értékei

Biztosított:
• Minimális belépési kor: 18 év,
• Maximális belépési kor: 75 év,
• Maximális életkor a szerződés lejáratakor nem haladhatja meg a 80 évet,
• A biztosítottak száma 1 fô lehet,
• Állandó magyarországi bejelentett lakhellyel rendelkezik
Biztosítás tartama, lejárata: A biztosítás 2-40 éves tartam között, egész évekre köthető.
Szerződésmódosítás: a szerződésen biztosított váltás nem hajtható végre, a biztosítási összeg, biztosítási díj vagy a
tartam azonban növelhető a szerződés első évfordulóját követően, évfordulóra vonatkozó hatállyal végezhetők el.

4) Díjfizetés

A biztosítás díja a szerződés lejáratáig, illetve a biztosított halála esetén annak a biztosítási időszaknak a végéig
fizetendő, amelyben a biztosítási esemény bekövetkezett.
A jelen feltételekkel létrejött biztosítási szerződések kizárólag rendszeres (havi, negyedéves, féléves, éves) díjfizetésûek
lehetnek.
A jelen feltételek szerint megkötött biztosítás – és a kapcsolódó kiegészítő biztosítások – esetében értékkövetés
(indexálás) nem történik, külön értékkövetés sem választható.

5) Maradékjogok, kötvénykölcsön; a biztosítás közös megegyezéssel történő
megszüntetése
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A jelen feltételek szerint megkötött biztosításra kötvénykölcsön nem igényelhető, maradékjogai pedig az alábbiak
szerint alakulnak
• maradékjogok nincsenek: a szerződés
• nem visszavásárolható,
• nem díjmentesíthető,
• kifizetés nélkül megszűnik, amennyiben a szerződő az elmaradt díj megfizetésére vonatkozó felszólításban
meghatározott póthatáridő (jellemzően az esedékességet követő 90. nap) elteltével, felszólítás ellenére
sem fizette meg az esedékes rendszeres biztosítási díjat.
• a visszavásárlási összeg és a díjmentes biztosítási összeg a szerződés fennállása alatt mindvégig nulla.
A biztosítás a szerződő és a biztosított írásbeli kezdeményezésére bármikor, a biztosítási védelem megszüntetésére
vonatkozó írásbeli nyilatkozat biztosító központi egységéhez érkezése hónapjának, utolsó napjának hatályával
megszüntethető, amennyiben a szerződés addig díjrendezett.
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6) Technikai kamatláb és hozam

A Biztosító a jelen feltételek szerint létrejött biztosítás kockázati díjtartalékának befektetése során 2,00%-os
technikai kamatlábnak megfelelő hozamjóváírást garantál, mely hozamot a tartam alatt gyakoriság szerinti fizetendő
díj kiszámítása során, a díj csökkentése formájában, előre figyelembe vette.A jelen feltételek szerint megkötött
szerződések a szerződés kockázati díjtartalékának befektetése során elért többlethozamból már nem részesednek.

7) Egyéb rendelkezések

1. A Biztosítónak jogában áll a technikai kamatláb, illetve az alkalmazott halandósági tábla megváltoztatása.
2. A technikai kamatláb, illetve a halandósági tábla megváltoztatása csak a változás után létrejött szerződésekre
vonatkozik.
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
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