Összefoglaló
a Pannónia Alkony
Életbiztosításról

Termékbemutatónkat azzal a céllal állítottuk össze, hogy átlátható formában összefoglaljuk
Önnek a Pannónia Alkony 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 Alkony
Életbiztosítás Különös Feltételeit (együttesen: biztosítási feltételek).

Milyen élethelyzetekre ajánlunk megoldást?
A Pannónia Alkony Életbiztosítás kegyeleti célú életbiztosítás. Fő célja, hogy Ügyfeleink még
életükben gondoskodhassanak végtisztességükről, megkímélve ezzel hozzátartozóikat a
temetés költségeitől és az azzal járó intézkedés terhétől. Mindemellett a Pannónia Alkony
Életbiztosítás kiváló megoldást jelent arra is, hogy vagyona egy részét hagyatéki eljárástól és
öröklési illetéktől mentesen tudja hátrahagyni.

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 50 és
80 év között lehet.
A biztosított halálával kegyeleti szerződés esetén az elsődleges kedvezményezett válik
jogosulttá a választott szolgáltatási csomag árára, míg biztosítási összeg aktuális értékéből
fennmaradó összegre illetve az eseti befizetésekből teljesített szolgáltatása a kedvezményezett
válik jogosulttá.

Milyen segítséget nyújt Önnek a Pannónia Alkony Életbiztosítás?
• Választása alapján társaságunk a biztosított halála esetén
vállalja a temetés költségeinek fedezésén túl a temetés teljes
körű lebonyolítását is. Ebben az esetben szerződéskötéskor
kiválaszthatja az Önnek megfelelő temetési módot, a
temetés helyét és a kegyeleti szolgáltatót*.
• Amennyiben nem él ezzel a lehetőséggel, a haláleseti
szolgáltatás aktuális értékét az Ön által megjelölt
kedvezményezett részére egy összegben kifizetjük.
• A biztosítás két biztosítottra is megköthető, így mindkét
biztosított temetéséről gondoskodunk, ráadásul az egyik
biztosított halála után az életben lévő biztosított számára a
biztosítás további díjfizetési kötelezettség nélkül megmarad.
• Amennyiben a tartam során élt az eseti díjfizetés
lehetőségével, a biztosított halálakor a befizetett eseti díjak
többlethozammal növelt értékét is kifizetjük.

*A szolgáltatási csomagok nem foglalják magukba a sírhely, urnahely díját, ezek kiváltásáról a biztosítottnak vagy
a hátramaradottaknak kell gondoskodnia.

Miért előnyös a Pannónia Alkony Életbiztosítás?
Mert:
• időben gondoskodhat végtisztességéről, megkímélve ezzel hozzátartozóit a temetés
költségeitől és az azzal járó intézkedés terhétől,
• a temetés minden tekintetben az Ön elképzelési szerint valósul majd meg,
• a befizetések révén képződő tartalék nem lesz része a hagyatéknak, így a befizetett
összeg hozammal növelt értékéhez a kedvezményezett rendkívül gyorsan, öröklési
illetékmentesen és kamatadó-fizetési kötelezettség nélkül juthat hozzá,
• a biztosítás orvosi vizsgálat és egészségi kockázatelbírálás nélkül megköthető,
• annak ellenére, hogy a biztosítási díj a díjfizetés tartama alatt nem emelkedik, a
haláleseti szolgáltatás értéke a 3%-os automatikus indexálás következtében évről évre,
folyamatosan növekszik.

Hogyan működik a gyakorlatban?
1.		 Szerződéskötéskor Ön kiválasztja a temetés módját,
helyszínét és a kegyeleti szolgáltatót.
2. A halálesetet be kell jelenteni a biztosító 0-24 órában
elérhető telefonszámára: +36-1/422-0412.
3. A biztosító felveszi a kapcsolatot a kiválasztott kegyeleti
szolgáltatóval.
4. A kegyeleti szolgáltató megszervezi és lebonyolítja a
temetést a szerződésben megjelölt helyen és módon.
5. A temetés után a biztosító a választott szolgáltatási
csomag áráig, de legfeljebb a biztosítási összeg erejéig
rendezi a költségeket a kegyeleti szolgáltató felé.

Kinek ajánljuk a Pannónia Alkony Életbiztosítást?
Annak,
• aki saját maga szeretne gondoskodni végtisztességéről,
• akinek fontos, hogy a temetéssel járó anyagi és főleg lelki terheket levegye hozzátartozói
válláról,
• aki nemcsak maga, hanem társa megfelelő temetéséről is gondoskodni kíván,
• aki vagyona egy részét hagyatéki eljárástól, öröklési illetéktől mentesen kívánja
hátrahagyni.

Hogyan válasszon szolgáltatási összeget?
A biztosítási összeg a választott szolgáltatásoktól
függően és az Ön által örökségként hagyni
kívánt összegből alakul ki, ezzel garantálva a
kívánságainak megfelelő kegyeleti szolgáltatást.

Biztosítási díjak, díjfizetés
A Pannónia Alkony Életbiztosítás egy rendszeres
díjfizetésű, forint alapú szerződés. Az éves díjat
féléves, negyedéves, vagy havi részletekben is
fizetheti.
A biztosítási díj a díjfizetés tartama alatt annak
ellenére nem emelkedik, hogy a szolgáltatás értéke
a 3%-os, automatikus indexálás következtében
folyamatosan növekszik.
A rendszeres díjon felül lehetősége van eseti díjakat is fizetni.
A biztosítás díját rendezheti postai csekken, átutalással, vagy választhatja a kényelmes
csoportos beszedési megbízást is. Havitól eltérő gyakoriságú és csoportos beszedéssel fizetett
szerződésekre díjkedvezményeket adunk.

Hogyan őrzi meg az értékét a Pannónia Alkony Életbiztosítás?
Társaságunk a kezdeti biztosítási összeget biztosítási évenként 3 százalékkal automatikusan
megnöveli a biztosítási díj változatlansága mellett.

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 1091-8001-0000-00249806-0007)
Euró bankszámlaszám: 10918001-00000024-98060038 (IBAN: HU47 1091-8001-0000-00249806-0038)
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.

