Záradék
a(z) (Euró Alapú) Pannónia Pro Befektetési
Életbiztosítás Különös Feltételeinek módosításáról
A(z) (Euró Alapú) Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei Kondíciós listájának
„Pannónia Hűségbónusz” pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezések lépnek életbe:
Pannónia Hűségbónusz:
A szerződő Pannónia Privát Bónuszra jogosult, amennyiben a szerződés megkötésekor a szerződő
magánszemélynek minősül. A szerződő Pannónia Üzleti Bónuszra jogosult, amennyiben a szerződés
megkötésekor a szerződő nem minősül magánszemélynek.
Amennyiben a szerződés tartama alatt a szerződő személye megváltozik a szerződésen, az semmilyen
hatással nincs a szerződésre vonatkozó bónusz típusára.
A Pannónia Privát Bónuszon belül megkülönböztetünk Általános Bónuszt, Kiemelt Bónuszt
és Prémium Bónuszt. Amennyiben a biztosítás kezdeti éves díja 600 000 forint vagy 2 400
euró és 1 000 000 forint vagy 4 000 euró közötti, és díjfizetési gyakorisága a díjfizetés teljes
tartama alatt (amennyiben az meghaladja a 20 évet, akkor 20 évig) éves gyakoriságú, úgy a
szerződő Kiemelt Bónuszra jogosult. Amennyiben a biztosítás kezdeti éves díja eléri vagy
meghaladja az 1 000 000 forintot vagy 4 000 eurót, és díjfizetési gyakorisága a díjfizetés teljes
tartama alatt (amennyiben az meghaladja a 20 évet, akkor 20 évig) éves gyakoriságú, úgy a
szerződő Prémium Bónuszra jogosult. Minden egyéb esetben a szerződő Általános Bónuszra
jogosult.
A Pannónia Üzleti Bónuszon belül megkülönböztetünk Általános Bónuszt és Kiemelt Bónuszt.
Amennyiben a biztosítás kezdeti éves díja eléri a 600 000 forintot vagy 2 400 eurót, és díjfizetési
gyakorisága a díjfizetés teljes tartama alatt (amennyiben az meghaladja a 20 évet, akkor 20
évig) éves gyakoriságú, úgy a szerződő Kiemelt Bónuszra jogosult, egyéb esetben Általános
Bónuszra.
Pannónia Privát Bónusz
a) A biztosító a szerződés létrejöttekor Általános Bónusz esetében a kezdeti éves rendszeres díj 65%-ának,
Kiemelt Bónusz esetében a kezdeti éves rendszeres díj 80%-ának, Prémium Bónusz esetén a kezdeti éves
rendszeres díj 95%-ának megfelelő mértékű bónuszt jegyez elő a szerződésen. Ezt követően a biztosító
a szerződés 20. évfordulójával bezárólag minden biztosítási évfordulón az előjegyzett bónusz biztosítási
évforduló napján aktuális - a szerződő számláján jóváírt bónusz összegével csökkentett - értékének 10%-ával
növeli a szerződésen levő bónusz előjegyzést. A szerződő jogosultsága kizárólag a jóváírt bónuszra
terjed ki, a bónusz előjegyzésre nem vonatkozik.
b) A bónusz előjegyzés alapján a biztosító az alábbi táblázat szerinti bónuszt írja jóvá a rendszeres díjak
egyéni számláján felhalmozási befektetési egységek formájában, amennyiben a bónuszjóváírás feltételei
teljesülnek.
Jóváírás esedékessége
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Pannónia Üzleti Bónusz
A biztosító a harmadik évfordulótól kezdődően – beleértve a harmadik évfordulót is – a hátralévő díjfizetési
időszak teljes tartama alatt minden évfordulón az alábbi táblázat szerinti bónuszt ír jóvá a rendszeres díjak
egyéni számláján felhalmozási befektetési egységek formájában mindaddig, amíg a bónuszjóváírás feltételei
teljesülnek.

A bónuszjóváírás feltételei
Mind a Pannónia Privát Bónusz, mind a Pannónia Üzleti Bónusz esetében a bónuszmértékek a kezdeti éves díj
százalékában vannak kifejezve. A kezdeti éves díj mértékébe a kiegészítő biztosítások díja nem számít bele.
A bónusz a szerződés devizanemében kerül meghatározásra és a biztosító által választott eszközalapban kerül
jóváírásra, amennyiben a bónusz jóváírásának időpontjában a szerződés élő állapotú, a szerződő valamennyi
addig esedékessé vált rendszeres díjat megfizette, illetve a szerződésen a rendszeres díjak terhére nem
történt teljes, vagy részleges visszavásárlás, rendszeres pénzkivonás, díjfizetés szüneteltetés, díjcsökkentés.
A bónusz jóváírásának további feltétele, hogy annyi év legyen díjjal fedezve, ahányadik évfordulón esedékes
a bónusz, azaz a bónusz legfeljebb a díjfizetési időszak végéig kerül jóváírásra. A szerződésen jóváírt
bónusszal a szerződő a felhalmozási befektetési egységekre vonatkozó szabályok szerint rendelkezhet.
A szerződő jogosult az adott időpontig esedékessé vált és jóváírt bónuszok részleges visszavásárlására
az összegszerűen jóváírt bónusz mértékig, anélkül, hogy ezzel elveszítené a további bónuszjóváírásokra
vonatkozó jogosultságát.
A Kiemelt és a Prémium Bónusz esetében a díjfizetési gyakoriság módosítása a Kiemelt és a
Prémium Bónuszra való további jogosultság elvesztésével jár, a szerződő a továbbiakban az
Általános Bónuszra lesz jogosult. A már jóváírt bónuszok nem változnak.

