Hatályos: 2014. 07. 01-jétől

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
ERSTE Alkonyat Rendszeres Díjas, Teljes Életre Szóló
Kockázati Életbiztosításának Különös Feltételei
Jelen feltételek (jelzőszám: SV/01/2012/1) az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító)
SV/00/2000/1 jelű Általános Életbiztosítási Szabályzatával (továbbiakban: ÁÉSZ) együtt, mint alapbiztosításra érvényesek a Biztosító és valamely személy (továbbiakban: szerződő) között létrejött – kockázati életbiztosítási szerződésekre. A jelen Különös Feltételek (a továbbiakban: KF) és az ÁÉSZ feltételei közötti eltérés esetén a jelen feltételekben
rögzítetteket kell alkalmazni.

I.

Biztosítási esemény; a Biztosító szolgáltatása
6.

1.

Biztosítási esemény: a biztosítottnak a Biztosító
kockázatviselése (ÁÉSZ 46-47. pont) alatt bekövetkező halála.

2.

A biztosítási esemény (1. pont) bekövetkezte esetén:
2.1. Ha a biztosított baleseti eredetű halála az első biztosítási évforduló előtt következik be, a teljes biztosítási összeg kerül kifizetésre a kedvezményezett(ek) részére – az ÁÉSZ V. fejezetében foglaltak (szükséges igazolások, határidők, tartozások
levonása, kizárt kockázatok, mentesülések) figyelembevételével.
2.2. A biztosítási összeg (ÁÉSZ 20. pont) 10%-a kerül kifizetésre a kedvezményezett(ek) részére –
az ÁÉSZ V. fejezetében foglaltak (szükséges
igazolások, határidők, tartozások levonása, kizárt kockázatok, mentesülések) figyelembevételével –, ha a biztosított a hat havi várakozási
idő (ÁÉSZ 47. pont) leteltét követően, de még
az első biztosítási évforduló előtt bekövetkező
halála nem baleseti eredetű.
2.3. A teljes biztosítási összeg kerül kifizetésre a kedvezményezett(ek) részére – az ÁÉSZ V. fejezetében foglaltak (szükséges igazolások, határidők,
tartozások levonása, kizárt kockázatok, mentesülések) figyelembevételével-, ha a biztosított bármely okú halála az első biztosítási évfordulón
vagy azt követően következik be.
2.4. A szolgáltatás teljesítésekor a Biztosító a biztosítási szerződés megszűnéséig esedékessé vált, de
meg nem fizetett díjakat levonja a szolgáltatásból.
A jelen feltételek szerint megkötött biztosítás esetében többlethozam-visszajuttatásra (ÁÉSZ 96. pont)
nem kerül sor.

3.

II.

A biztosítási szerződés (az ÁÉSZ 33-39. pontját
kiegészítő) időtényezői:
6.1. A biztosítás tartama kizárólag élethosszig szóló
lehet.
6.2. Díjfizetési időszak: a szerződés hatályba lépésével (ÁÉSZ 85. pont) kezdődő időszak, mely azon
biztosítási évfordulóig tart, melyen a biztosított aktuális életkora eléri a 85 évet.

IV.

A biztosítási díj

7.

A biztosítás csak rendszeres díjfizetésű (ÁÉSZ 22.2.
pont) lehet.

8.

A biztosítás rendszeres díján felül egyéb díjfizetésre a
jelen feltételek alapján létrejött biztosítási szerződések esetén nincs lehetőség.

9.

A 6.2. pontban rögzített díjfizetési időszak letelte után
a szerződőt díjfizetési kötelezettség nem terheli, a
biztosítási szerződés további díjfizetés nélkül, változatlan feltételekkel hatályban marad a biztosítási
esemény bekövetkeztéig.
Indexálás

10.

A jelen feltételek szerint megkötött biztosítás esetében indexálás (ÁÉSZ 85. pont) nem történik.

V.

Maradékjogok, kötvénykölcsön

11.

A jelen feltételek szerint megkötött biztosításra
kötvénykölcsön (ÁÉSZ 31. pont) nem igényelhető.

12.

A jelen feltételek szerint megkötött biztosítás esetében maradékjogok nincsenek: a szerződés nem viszszavásárolható, nem díjmentesíthető, a visszavásárlási összeg (ÁÉSZ: 109. pont) és a díjmentes biztosítási összeg (ÁÉSZ 112. pont) a szerződés fennállása
alatt mindvégig nulla.

VI.

A biztosítás felmondása

13.

A biztosítás a szerződő írásbeli kezdeményezésére
bármikor, 30 napos felmondási idővel, valamely hónap utolsó napjára, de legkorábban a díjjal előre fedezett időszak végére felmondható. Ez esetben a Biztosító a kockázatot a szerződés (maradékjogok nélküli) megszűnéséig viseli.

A biztosítási szerződés szereplői

A biztosítási szerződés szereplőire vonatkozó szabályozás
(az ÁÉSZ 3. pontja kiegészül a KF biztosított személyére
vonatkozó pontjaival)
4.

A biztosított belépési életkora a szerződés technikai
kezdetekor minimum 50 év, de nem haladhatja meg a
80 életévet.
4.1. Jelen biztosítás egy biztosítottra köthető meg.

III.

A biztosítási szerződés formai sajátosságai

A biztosítási szerződés létrejötte
5.

Jelen biztosítás mellé - a Biztosító hatályos rendelkezései szerint – kiegészítő biztosítások nem köthetőek.

