Hatályos: 2014.07.01-től

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
ERSTE Bástya Plusz Kockázati Életbiztosításának
Különös Feltételei
Jelen feltételek (jelzőszám: SV/01/2012/2) 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. A biztosítási szerződés biztosítottjára vonatkozó
előírások
1.

2.

Biztosított: az a természetes személy, akihez kötődő
biztosítási eseményre a szerződés létrejön. A biztosított belépési életkora a szerződés technikai kezdetekor nem haladhatja meg a 65 életévet. A biztosított kilépési életkora nem haladhatja meg a 75 életévet.
A biztosítási szerződés egy biztosítottra köthető meg.

IV. Díjfizetés
7.

V. Többlethozam

II. A biztosítási szerződés formai sajátosságai

8.

A biztosítási szerződés létrejötte
3.

Jelen feltételek alapján létrejött alapbiztosítási szerződés mellé - a Biztosító hatályos, kiegészítő biztosításokra vonatkozó kondíciós listájában az ERSTE
Bástya Plusz Kockázati Életbiztosítás mellé választhatóként megjelölt kiegészítő biztosítások köthetők.
3.1. Az alapbiztosítás mellé a tartam során kiegészítők
a kiegészítő biztosítások különös feltételei szerint
vehetőek fel.
3.2. Az ajánlattételkor választott kiegészítő biztosítások, illetve kiegészítő biztosítási csomagok megszüntetése, a biztosítási összegek, illetve a kiegészítő biztosítási csomagokhoz tartozó szorzók
csökkentése legkorábban az alapbiztosítás tartamának 25. hónapjától lehetséges.

A biztosítási szerződés (az ÁÉSZ 33-39. pontját kiegészítő) időtényezői:
4.1. A biztosítás tartama: 3-35 év között választható.

III. Biztosítási esemény; a Biztosító szolgáltatása
5.

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

6.

A biztosítási esemény bekövetkezése esetén az aktuális haláleseti biztosítási összeg (ÁÉSZ 20.2. pont)
kerül kifizetésre, az ÁÉSZ V. fejezetében írottak
(szükséges igazolások, határidők, tartozások levonása, kizárt kockázatok, mentesülések) figyelembe vételével. A szolgáltatás teljesítésekor a Biztosító a biztosítási szerződés megszűnéséig esedékessé vált, de
meg nem fizetett díjakat levonja a szolgáltatásból.

A jelen feltételek szerint megkötött szerződések esetében többlethozam visszajuttatásra (ÁÉSZ 96. pont)
nem kerül sor.

VI. Kármentességi bónusz
9. A Biztosító a jelen feltételek szerint megkötött biztosítási szerződésre annak lejáratakor teljesíti a kármentességi bónusz kifizetést, amennyiben:
9.1. A szerződés tartama legalább 5 éves tartamú.
9.2. A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége a szerződés tartama alatt az 5. pontban rögzített biztosítási esemény hiányában nem következik be.

A biztosítás kockázatviselésének kezdete, egyéb időtényezői
4.

A jelen feltételek szerint megkötött biztosításhoz kapcsolódó kiegészítő biztosítások biztosítási összegei
az ÁÉSZ 85. pontjától eltérően a gyakoriság szerinti
díj indexálásával a felajánlott index mértékével emelkedhetnek.
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10. A kármentességi bónusz mértéke:
10.1. Amennyiben a szerződés tartama 5-12 év: a tartam alatt előírt, legkisebb összegű éves díj egy
hónapra eső részének és a szerződés években kifejezett tartamának szorzata.
10.2. Amennyiben a szerződés tartama meghaladja a
12 évet: a tartam alatt előírt legkisebb összegű
éves díj.
11. A kármentességi bónusz kifizetését a Biztosító a biztosított életben létét és életkorát igazoló okirat benyújtásához köti.
12. A kármentességi bónusz tartam végi kifizetését követően bejelentett szolgáltatási igény alapján teljesítendő szolgáltatás összegébe a Biztosító a kármentességi bónusz összegét beszámítja.
13. Amennyiben a tartam lejáratakor a Biztosító részéről
díjkövetelés áll fenn a szerződővel szemben, azt a
Biztosító a kifizetésre kerülő kármentességi bónusz
terhére érvényesíti.

VII. Maradékjogok, kötvénykölcsön
14. A jelen feltételek szerint megkötött biztosításra kötvénykölcsön (ÁÉSZ: 31. pont) nem igényelhető.
15. 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.
VIII. A Biztosítás felmondása
16. 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.
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