A PANNÓNIA ESSZENCIA FORINT ILLETVE EURÓ ALAPÚ
BEFEKTETÉSI ÉLETBIZTOSÍTÁSOK JELLEMZŐI*
Forint alapú
Jellemzők
Biztosítás tartama
Szerződő

Biztosítási esemény

Haláleseti
szolgáltatás

Elérési szolgáltatás
Biztosítási összeg
(BÖ)
Biztosított
Díjfizetési tartam

Díjfizetés

Határozott tartamú
8-80 év között választható
(hosszabbítható)

Egész életre szóló
élethosszig tart, két biztosított
esetében a korábban elhunyt
biztosított haláláig
bármely személy

természetes személy
biztosított halála
(két biztosított esetén a korábban
biztosított halála
elhunyt biztosított halála)
(két biztosított esetén a korábban
biztosított(ak) életben léte a lejárat
elhunyt biztosított halála)
napján
biztosított tartamon belül halálakor (két biztosított esetén a korábban elhunyt
biztosított halálakor) egyösszegű kifizetésként a BÖ és számlaérték közül a
MAGASABB kerül kifizetésre
első két évben nem baleseti halálra csak számlaérték kerül kifizetésre
amennyiben a biztosított(ak) életben
van a lejárat napján, akkor a lejárat
napján aktuális számlaérték kerül
kifizetésre egyösszegű kifizetésként
éves díj 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x, 9x vagy 10x-szerese
maximum 5.000.000 Ft
belépési kor 2-80 év közötti, 90 éves korban a (díjfizetési) tartam le kell járjon
két biztosított lehetősége (második biztosított bármikor felvehető)
biztosított csere lehetősége (bármikor)
megegyezik a biztosítás tartamával
10 év
(8-80 év között)
(hosszabbítható)
rendszeres, eseti
éves, féléves, negyedéves, illetve havi
csoportos beszedés, átutalás, postai csekk
minimum 150.000 Ft/év
illetve ennek arányos része gyakoribb díjfizetés esetén

Indexálás
Egészségi
kockázatelbírálás

Költségek

Eseti díj költsége

„Tranzakciók”

Euró alapú
Határozott Egész életre
tartamú
szóló

maximum 20.000 €

átutalás, postai csekk
minimum 540 euró/év
illetve ennek arányos része
gyakoribb díjfizetés esetén

kötelező 3%/év, ezen kívül választható 2 féle index, max. 30%
nincs
nincs allokációs költség és adminisztrációs díj
kezdeti költség (első 3 évben képzett
kezdeti költség (első 3 évben képzett
kezdeti egységekből a biztosítás
kezdeti egységekből az első 10 évben):
tartama alatt, de max. 15 évig):
éves díjfizetésnél 8%,
éves díjfizetésnél 8%,
féléves díjfizetésnél 4,4%,
féléves díjfizetésnél 4,4%,
negyedéves díjfizetésnél 2,3%,
negyedéves díjfizetésnél 2,3%,
havi díjfizetésnél 0,8%.
havi díjfizetésnél 0,8%.
kezelési díj: eszközalaponként eltérő lehet, a pontos mértéket a Különös
Feltételek Kondíciós Lista mellékletének Kezelési díjra vonatkozó pontja
tartalmazza
kockázati díj (biztosított kora alapján)
bónusz előjegyzés költsége: 1. és 2. évben esedékes rendszeres díjak
vonatkozásában 40%
az egységek naptári negyedéves átlagos értékének 0,25%-a/negyedév
díjnövelés (2 díjjal fedezett év után)
díjcsökkentés (3 díjjal fedezett év után)
visszavásárlás (rendszeres díjak: 2. évfordulótól a visszavásárlási táblázat
alapján, eseti díjak: bármikor)
részvisszavásárlás
• rendszeres díjak: 3 díjjal fedezett év után;
• eseti díjak: bármikor
• költsége: visszavásárolt összeg 0,3%-a, min. 300 HUF, max. 3 000 HUF

részvisszavásárlás
• rendszeres díjak: 3 díjjal fedezett
év után;
• eseti díjak: bármikor
• költsége: visszavásárolt összeg
0,3%-a, min. 1 €, max. 10 €

Forint alapú
Jellemzők

Határozott tartamú

Egész életre szóló

díjfizetés szüneteltetése (3 díjjal fedezett év után, ha a 4. évben esedékes díj is
megfizetésre került; szüneteltetés alatt is él a BÖ; elvonásra kerül a kockázati
díj, kezelési költség és kezdeti költség, továbbá díjfizetés szüneteltetési költség
[minden megkezdett hónapra 500 Ft]; eseti díj fizethető)

„Tranzakciók”

Respíró

Reaktiválás
Bónuszrendszerek
Kiegészítők

Pannónia Tájoló
szolgáltatás

eszközalap váltás
• Szerződő által kezdeményezett valamint Pannónia Navigátor szolgáltatás
keretében végrehajtott átváltások:
-- évente 2 ingyenes, további díjak
-- Pannónia Ügyfélportálon keresztül kezdeményezve: átváltott összeg 0,25%a, min. 250 Ft, max. 2.500 Ft,
-- egyéb módon kezdeményezve: átváltott összeg 0,35%-a, min. 350 Ft, max.
3.500 Ft,
• Pannónia Tájoló szolgáltatás keretében végrehajtott átváltások ingyenesek

eszközalap átirányítás
(ingyenes, írásban bármikor kezdeményezhető)
díjfizetés elmulasztása esetén küldött felszólító levélben meghatározott
időpontig (jellemzően az esedékességet követő 90 napig); 4 évnél rövidebb
díjjal rendezett időszak esetén a szerződés a visszavásárlási érték kifizetésével
megszűnik, ellenkező esetben díjfizetés szüneteltetése állapotba kerül
a tartam során 1 alkalommal az elmaradt díj esedékességét követő 240 napon
belül
Rendszeres díjak bónuszjogosultsága a rendszeres díjak vonatkozásában.
balesetbiztosítási csomag, halál esetére szóló díjátvállalás, Best Doctors®
Kiegészítő Egészségbiztosítás
ingyenes (nincs igénylési díj vagy havi díj, eszközalap-váltások és díjátirányítások
ingyenesek)
rendszeres és eseti díjakra egymástól függetlenül igényelhető
ajánlattételkor vagy a tartam során bármikor igényelhető
a tartam során bármikor lemondható
díjfizetési tartam végén automatikusan megszűnik
Bekapcsolás esetén:
• ha a szerződés létrejöttekor történik, akkor a jövőben fizetendő díjak
eszközalapok közötti felosztási aránya a hátralévő díjfizetési tartam alapján
alkalmazott mintaportfólió szerint kerül beállításra.
• ha a szerződés tartama során történik, akkor a díjátirányítás mellett
eszközalap-váltás is végrehajtásra kerül a hátralévő díjfizetési tartam alapján
alkalmazott mintaportfólió szerinti eszközalap felosztásnak megfelelően.
Díjátirányítás és eszközalap-váltás végrehajtása a hátralévő díjfizetési tartam
alapján alkalmazott mintaportfóliónak megfelelően:
• díjfizetési időszak végétől visszafelé számított 5. biztosítási évfordulón, és
• díjfizetési időszak végétől visszafelé számított 2. biztosítási évfordulón.
Díjátirányítás és eszközalap-váltás még az alábbi esetekben történhet:
• díjfizetési időszak hosszának módosításakor,
• mintaportfólió összetételének változásakor.
Hátralévő díjfizetési tartam alapján alkalmazott mintaportfólió:
• dinamikus: ha több, mint 5 év,
• kiegyensúlyozott: ha több, mint 2 év, de nem több, mint 5 év,
• konzervatív: ha nem több, mint 2 év.

*: Ahol az eurós termék különbözik a forint alapútól, azt külön jelöltük.

Euró alapú
Határozott Egész életre
tartamú
szóló
díjfizetés szüneteltetése (3 díjjal
fedezett év után, ha a 4. évben
esedékes díj is megfizetésre került;
szüneteltetés alatt is él a BÖ;
elvonásra kerül a kockázati díj,
kezelési költség és kezdeti költség,
továbbá díjfizetés szüneteltetési
költség [minden megkezdett
hónapra 1,6 €]; eseti díj fizethető)
eszközalap váltás
• Szerződő által kezdeményezett
valamint Pannónia Navigátor
szolgáltatás keretében
végrehajtott átváltások:
-- évente 2 ingyenes, további díjak
-- Pannónia Ügyfélportálon
keresztül kezdeményezve:
átváltott összeg 0,25%-a, min.
0,8 €, max. 8 €,
-- egyéb módon kezdeményezve:
átváltott összeg 0,35%-a, min.
1,2 €, max. 12 €,
• Pannónia Tájoló szolgáltatás
keretében végrehajtott átváltások
ingyenesek

