Záradék

Közvetítői kód:

a(z) (Euró Alapú) Pannónia Pro Befektetési
Életbiztosítás Különös Feltételeinek módosításáról

Ajánlatszám/kötvényszám:

1. A(z) (Euró Alapú) Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei „A biztosító szolgáltatása”
elnevezésű pontjának d) pontja hatályát veszti, és helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
Haláleseti szolgáltatás
d) A haláleseti szolgáltatás kezdeti minimális értékét (garantált biztosítási összeget) a szerződő ajánlattételkor határozza
meg. A választható kezdeti garantált biztosítási összeg a kezdeti éves díj egész számú többszöröse, legalább háromszorosa,
legfeljebb tízszerese lehet. Két biztosított esetén mindkét biztosítottra ugyanaz a garantált biztosítási összeg vonatkozik.
Amennyiben a szerződő ajánlattételkor nem határozza meg a garantált biztosítási összeg kezdeti értékét, úgy a választható
minimális garantált biztosítási összeggel jön létre a szerződés.
2. A(z) (Euró Alapú) Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei Kondíciós listájának
„Pannónia Hűségbónusz” pontja hatályát veszti, és helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
Cash Flow Hűségbónusz:
A Cash Flow Hűségbónuszon belül megkülönböztetünk Általános Bónuszt és Kiemelt Bónuszt. Amennyiben a biztosítás díjfizetési gyakorisága a díjfizetés teljes tartama alatt (amennyiben az meghaladja a
20 évet, akkor 20 évig) éves gyakoriságú, és a következő feltételek legalább egyike teljesül, úgy a szerződő Kiemelt Bónuszra jogosult:
• a kiegészítő biztosítás(ok) díjfizetési gyakoriság szerinti kezdeti éves díja eléri vagy meghaladja a
főbiztosítás kezdeti éves díjának az 5%-át vagy
• a főbiztosítás kezdeti éves díja eléri vagy meghaladja az 1 200 000 forintot vagy a 4 800 eurót.
A biztosító az alábbi táblázat szerinti bónuszt ír jóvá a rendszeres díjak egyéni számláján felhalmozási befektetési egységek
formájában, amennyiben a bónuszjóváírás feltételei teljesülnek.
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Jóváírás esedékessége

A bónuszjóváírás feltételei
A Cash Flow Hűségbónusz a kezdeti éves díj százalékában van 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 Bónusz esetében a díjfizetési gyakoriság módosítása és/vagy a kiegészítő biztosítás megszüntetése a Kiemelt Bónuszra való jogosultság elvesztésével jár, a szerződő a továbbiakban az Általános
Bónuszra lesz jogosult, kivéve, ha a kiegészítő biztosítás törlésének időpontjában a főbiztosítás rendszeres éves díja eléri vagy meghaladja az 1 200 000 forintot vagy a 4 800 eurót. Ebben az esetben a szerződő
mindaddig jogosult a Kiemelt Bónuszra, amig a bónuszjóváírás feltételei teljesülnek és a díjfizetési gyakoriság továbbra is éves. A már jóváírt bónuszok nem változnak.
3. A(z) (Euró Alapú) Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei 7. számú melléklete az
alábbiakkal egészül ki: Választható kiegészítő balesetbiztosítási csomagok
Szolgáltatás összege

Cash Flow - Plussz

Cash Flow - Extra

Cash Flow - VIP

Baleseti eredetű halál

4 000 000 Ft / 14 500 €

5 500 000 Ft / 20 000 €

7 500 000 Ft / 27 000 €

Baleseti eredetű
maradandó
funkció károsodás

4 000 000 Ft / 14 500 €

5 500 000 Ft / 20 000 €

7 500 000 Ft / 27 000 €

Díjfizetési gyakoriság

Cash Flow - Plussz
csomag díja

Cash Flow - Extra
csomag díja

Cash Flow - VIP
csomag díja

Éves / csoportos
Éves / nem csoportos
Féléves / csoportos
Féléves / nem csoportos

14 630 Ft / -*
14 940 Ft / 54,16 €
7 390 Ft / -*
7 540 Ft / 27,36 €

20 120 Ft / -*
20 550 Ft / 74,69 €
10 170 Ft / -*
10 380 Ft / 37,74 €

27 430 Ft / -*
28 010 Ft / 100,84 €
13 860 Ft / -*
14 150 Ft / 50,95 €

*Euró alapú biztosítások díja nem teljesíthető csoportos beszedési megbízás útján

Cash Flow - Plussz Cash Flow - Extra

Cash Flow - VIP

díja

Szerződőre
1. Biztosítottra
2. Biztosítottra
Díj összesen:
Kijelentem, és aláírásommal igazolom, hogy elfogadom a(z) (Euró Alapú) Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás Különös
Feltételeinek jelen záradékkal történő kiegészítését.
Kelt: ___________________________ ,

___________________
Szerződő aláírása
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____________________
1. Biztosított aláírása
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nap

____________________
2. Biztosított aláírása

___________________________
Biztosításközvetítő I. aláírása

