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Jelen Különös Szerződési Feltételek az Általános Szerződési
Feltételekkel (továbbiakban ÁSZF) együtt – az MKB
Életbiztosító Zrt. (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.
I.

során, a díj csökkentése formájában, előre
figyelembe vette. A jelen feltételek szerint megkötött
szerződések a szerződés kockázati díjtartalékának
befektetése során elért többlethozamból nem
részesednek.
II. Díjfizetés
7.

A biztosítás díja a szerződés lejáratáig, illetve a
biztosított halála esetén annak a biztosítási
időszaknak a végéig fizetendő, amelyben a
biztosítási esemény bekövetkezett.

8.

A jelen feltételekkel létrejött biztosítási szerződések
kizárólag rendszeres díjfizetésűek lehetnek. A
biztosítás éves díjú, de az éves díj fizethető féléves,
negyedéves, és havi díjrészletekben is. Évesnél
ritkább díjfizetés esetén a Biztosító felárat
számolhat fel.

9.

A jelen feltételek szerint megkötött biztosítás – és a
kapcsolódó kiegészítő biztosítások – esetében
értékkövetés (indexálás) (ÁSZF: VII fejezet) nem
történik, külön értékkövetés sem választható.

Biztosítási esemény; a biztosító szolgáltatása
1.

Biztosítási esemény: a Biztosítottnak vagy a két
Biztosított
közül
bármelyiknek
a
Biztosító
kockázatviselése alatt bekövetkező halála.

2.

Biztosító szolgáltatása: a Biztosítási esemény
bekövetkezése esetén – függetlenül az érintett
biztosítottak számától – az aktuális biztosítási
összeg kerül kifizetésre, az ÁSZF XI., illetve XII.
fejezetében
írottak
(szükséges
igazolások,
határidők, tartozások levonása, kizárt kockázatok,
mentesülések) figyelembevételével. A biztosítási
esemény
bekövetkeztével
a
biztosító
kockázatviselése megszűnik.

3.






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 vagy 2 fő lehet,
Állandó magyarországi bejelentett lakhellyel
rendelkezik

4.

Biztosítás tartama lejárata: A biztosítás 1-40 éves
tartam között, egész évekre köthető.

5.

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.

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, a gyakoriság szerinti fizetendő díj kiszámítása
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III. Maradékjogok, kötvénykölcsön
10. A jelen feltételek szerint megkötött biztosításra
kötvénykölcsön nem igényelhető, maradékjogai
pedig az alábbiak szerint alakulnak
a)
b)

a szerződés visszavásárlási érték hiányában nem
visszavásárolható,
a szerződés díjmentesíthető, amennyiben a
díjmentesítési érték, azaz a díjmentesítés utáni
biztosítási összeg meghaladja a biztosítás
létrejöttekor választott és a rendszeres díjfizetéshez
kapcsolódó biztosítási összeg 50%-át.

IV. 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.
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