CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
www.cigpannonia.hu

Címzett: CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Adminisztrációs osztály

Nyilatkozat díjfizetés szüneteltetéséről
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Cégjegyzékszám:

Kérjük, alábbi tájékoztatónkat olvassa el figyelmesen!
Fontos tudni, hogy a rendszeres díjak fizetését több szempontból is érdemes a teljes díjfizetési időszak
alatt fenntartani:
a) A szerződés biztosítási funkciója mellett megtakarításként is előnyös, hiszen a kívánt tőkét folyamatosan építve lehet összegyűjteni.
b) Az eredetileg tervezett megtakarítási cél csakis akkor érhető el, ha a szerződő a rendszeres díjakat az előre eltervezett időszak
végéig a biztosításban kamatoztatja.
c) A befektetési életbiztosításokra jellemző árfolyamkockázat is jelentősen porlasztható, hiszen a rendszeres befizetésnek köszönhetően mindig más árfolyamon történik a befektetési egységek megvásárlása, így egy pillanatnyilag negatív irányú árfolyammozgást
mutató eszközalap befektetési egységeinek átlagos bekerülési ára is ezzel együtt csökken.
d) Befektetési egységhez kötött termékeink többsége bónuszjóváírási lehetőséget is biztosít. Ez azt jelenti, hogy a biztosító extra
befektetési egységeket ír jóvá a szerződésen, amennyiben ügyfeleink bizonyos feltételeknek megfelelnek. Ezen kritériumok közül
az egyik legfontosabb, hogy a biztosító (a termékek többségénél) akkor teljesít bónuszjóváírást, ha a bónusz esedékességének időpontjáig a szerződő valamennyi addig esedékessé vált rendszeres díjat megfizetett. A díjfizetés szüneteltetésével tehát a szerződő
elveszítheti a bónuszjogosultságot.
e) Bizonyos költségek akkor is felmerülnek, ha a szerződésen épp szüneteltetik a díjfizetést. Ilyen költség lehet például a kockázati
díj, az adminisztrációs díj vagy a díjfizetés szüneteltetési költség, melyek a rendszeres díjakból képzett felhalmozási egységekből
kerülnek elvonásra, vagy ha nincs erre elegendő felhalmozási egység, akkor el nem számolt, szerződést terhelő költségként (más
néven függő költségként) kerülhetnek nyilvántartva. Bizonyos esetekben az is előfordulhat, hogy a felhalmozási egységek elfogynak és a rendszeres számla értéke 0-ra csökken, vagy a függő költségek olyannyira megnövekednek, hogy már az aktuális visszavásárlási érték sem nyújt rá elég fedezetet, így ilyen esetben a biztosító kénytelen a szerződést kifizetés nélkül megszüntetni. Ez a
probléma elkerülhető, ha a szerződő folyamatosan eleget tesz díjfizetési kötelezettségének.
f) A főbiztosítás díjfizetés szüneteltetésének esetén valamennyi, a főbiztosításhoz kötött kiegészítő biztosítás megszűnik. Ezen rendelkezés nem alkalmazandó a Likviditás Plusz Kiegészítő Biztosításra.
g) Tájékoztatjuk, amennyiben díjfizetését határozott tartamra kívánja szüneteltetni, úgy a díjszüneteltetés időintervallumaként kizárólag egész hónapok választhatók, és igazodnia kell a díjfizetési gyakorisághoz.
h) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban Szja. tv.) 44/C. § (8) bekezdése szerint a nyugdíjbiztosítási
szerződésre az adóról való rendelkezés keretében átutalt összeget 20%-al növelten kell visszafizetni, ha nyugdíjszolgáltatásnak
nem minősülő vagyoni érték kivonására kerül sor a szerződésen. Az Szja tv. hivatkozott pontja tartalmazza, hogy vagyoni érték kivonásnak minősül ha díjfizetéssel részben vagy egészben nem fedezett időszakban a nyugdíjcélú megtakarítással szemben több,
mint hathavi kockázati biztosítási díjrész kerül elszámolásra, kivéve a legalacsonyabb összegű kötelező kockázati biztosítási díjrész
elszámolását.
Alulírott szerződő a fentieket tudomásul veszem, és kérem, hogy a biztosító a fenti szerződésszámon nyilvántartott szerződésem díjfizetési kötelezettségét 20
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