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Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
ERSTE EURO FUTURE
Befektetési Egységekhez Kötött Életbiztosításának Különös Feltételei
Jelen feltételek (jelzőszám: SV/04/2007/2) 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 befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződésekre. A jelen Különös Feltételek (a továbbiakban: KF) és az ÁÉSZ feltételei közötti eltérés esetén a jelen feltételekben rögzítetteket kell alkalmazni.
I.

Alapfogalmak

ség. A szerződéshez tartozó befektetési egységek
száma megmutatja, hogy az adott eszközalap által
megtestesített vagyon mekkora hányada tartozik
az adott szerződéshez.

1. (Aktuális) garantált haláleseti biztosítási ösz-

szeg: a szerződés létrejöttekor érvényben lévő, az
ajánlattételkor rögzített és az elfogadott indexeknek
megfelelően megemelt vagy a szerződő külön kérésére módosított összeg.

10. Díjjóváírás: a befizetett díj beazonosítása adott

szerződésre. A beazonosításra a befizetést követő
két munkanapon belül, de legfeljebb 15 napon belül kerül sor.

2. (Aktuális) garantált baleseti haláleseti biztosítá-

si összeg: A garantált baleseti haláleseti biztosítási összeg mindenkori értéke a biztosítás teljes tartama alatt megegyezik a garantált haláleseti biztosítási összeg (1. pont) mindenkori aktuális értékével.

11. Értékelési nap: minden olyan nap, amikor a be-

fektetési egységek árfolyama a Biztosító által megállapításra kerül. Az értékelésre minden munkanapon sor kerül. Ez alól kivételt képeznek azok a napok, amelyeken a befektetési egységeknek az árfolyama azért nem állapítható meg, mert az eszközalap eszközei részben vagy egészben illikvid eszközzé váltak.

3. (Aktuális) haláleseti szolgáltatási szorzó: a ga-

rantált haláleseti biztosítási összeget (1. pont) a
bázisszerződés szerződéses összdíjának (4. pont)
százalékában meghatározó, az ajánlat aláírásakor
rögzített, de a biztosítás tartama alatt egyes szerződésváltoztatások által módosuló érték.

12. Kezdeti költséglevonási időszak: rendszeres

díjas szerződések esetén a kondíciós listában foglalt kezdeti költség levonásának időtartama. Egyszeri díjas szerződések esetén a kezdeti költséglevonási időszak nem értelmezhető.

4. (Aktuális) szerződéses összdíj: valamely idő-

pontban a bázisszerződés (8. pont) vonatkozásában megegyezik
4.1. az adott időpontig esedékessé vált díjaknak
(ÁÉSZ 84. pont) és
4.2. az aktuálisan érvényes díj alapján számolt, a
biztosítás lejáratáig (ÁÉSZ 34. pont) még
esedékes díjak (melyek egyszeri díjas, illetve
teljes díjmentes biztosítás esetében nullának
tekintendők) összegével;
4.3. az egyes alszerződések (7. pont) vonatkozásában megegyezik az alszerződést létrehozó
rendkívüli díjjal.

13. A szerződő számlája: a biztosítási szerződéshez

(bázis- és alszerződés(ek) együtteséhez) tartozó
részletes pénz- és eszközforgalmi nyilvántartás,
amely – többek között – a befektetési egységek
eszközalaponként aktuálisan rendelkezésre álló
számát is tartalmazza.
14. Rendkívüli díj: a szerződő által az esedékes egy-

szeri vagy rendszeres díjfizetés felett teljesített
olyan befizetés, mely külön alszerződésre kerül jóváírásra és befektetésre.

5. (Aktuális)

tőkeösszeg: valamely időpontban
megegyezik a szerződő számláján nyilvántartott
befektetési egységek aktuális unit-árfolyammal
számolt, összesített értékével.

15. Unit-árfolyam: az egyes eszközalapok eszközér-

tékének egy befektetési egységre eső része. Az
egyes eszközalapok befektetési egységeinek vétele és eladása az aktuális unit-árfolyamon történik.

6. Minimális tőkeösszeg: az aktuális kondíciós listá16. Üzleti kedvezmény: A kondíciós listában megha-

ban meghatározott összeg.

tározott mértékű kezdeti költségből adott, százalékos formában kifejezett kedvezmény.

7. Alszerződés: a jelen feltételekkel megkötött szer-

ződésre teljesített rendkívüli díjfizetés által a díjjóváírás napjával létrejövő, pénzügyileg külön kezelt
szerződéselem.

II.

A biztosítási szerződés sajátosságai

A biztosítás időtényezői
8. Bázisszerződés: a jelen feltételekkel megkötött

szerződésnek az esedékes egyszeri vagy rendszeres
díjfizetéshez
tartozó,
a
kapcsolódó
alszerződésektől független, pénzügyileg külön kezelt része.
9. Befektetési egység: valamely eszközalapban va-

ló arányos részesedést kifejező elszámolási egyOldal 1 / 5

17. A biztosított belépési életkora rendszeres díjfize-

tésű szerződések esetén a szerződés technikai
kezdetekor nem haladhatja meg a 65 évet, egyszeri díjas szerződések esetén nem haladhatja meg a
79 évet (10%-os haláleseti szorzó választása esetén a 97 évet), kivéve, ha a választott kezdeti biztosítási tartam élethosszig szól.

A biztosított kilépési életkora rendszeres díjfizetésű
szerződések esetén nem haladhatja meg a 75
évét, egyszeri díjas szerződések esetén nem haladhatja meg a 82 évet (10%-os haláleseti szorzó
választása esetén a 100 évet), kivéve, ha a választott kezdeti biztosítási tartam élethosszig szól.

helyett alapindexként az Európai Gazdásági és
Monetáris Unió hivatalos fogyasztói-árindexe
(MUICP) szolgál.
26. Az alapindex meghatározására évente egy alka-

lommal, minden naptári év március elsején kerül
sor, értéke megegyezik az alapjául szolgáló fogyasztói-árindex előző naptári évre vonatkozó értékével.

18. A biztosítás lehetséges tartama: legalább 3 év,

legfeljebb 75 év, vagy élethosszig szóló lehet.
Élethosszig szóló tartam esetén a biztosítás számított tartama a 100 éves életkornak és a biztosított
belépési életkorának a különbségével egyezik
meg.

27. Jelen feltételek alapján létrejövő biztosítási szer-

ződések esetén az aktuális index mértékét a Biztosító az ÁÉSZ 86. pontjában foglaltak helyett a biztosítási évforduló hónapját megelőző 3. hónaphoz
tartozó alapindextől legfeljebb 2 százalékpontos eltéréssel határozhatja meg.

19. Az alszerződés technikai kezdete: az alszerződést

létrehozó rendkívüli díj jóváírásának napja. Ha ez a
nap a bázisszerződés technikai kezdete elé esik,
akkor az alszerződés technikai kezdete a bázisszerződés technikai kezdetével (ÁÉSZ 33. pont)
egyezik meg.

Az alapbiztosítás mellé köthető kiegészítő biztosítások
28. Jelen biztosítás, mint alapbiztosítás mellé - a Biz-

20. A kezdeti költséglevonási időszak hossza:

-

-

10 évnél rövidebb (számított) tartamú szerződések esetén 1 év;
legalább 10 éves, de 20 évnél rövidebb
(számított) tartamú szerződések esetén 2
év;
legalább 20 éves (számított) tartamú szerződések esetén 3 év.

tosító hatályos rendelkezései szerint – technikai kiegészítők vagy kiegészítő biztosítások köthetők.
A biztosítás megszűnése
29. Az ÁÉSZ 48. pontjában foglaltakon túl a biztosítási

szerződés maradékjogok és kifizetés nélkül megszűnik akkor is, ha a bázisszerződésen az aktuális
tőkeösszeg a minimális tőkeösszegre vagy az alá
csökken, annak a hónapnak az utolsó napján,
amelyikben ez bekövetkezik.

A biztosítási szerződés pénzneme
21. A jelen feltételek alapján létrejött szerződések

esetén a szerződéshez kapcsolódó összes tranzakció elszámolása – így különösen a biztosítási
díjak előírása, a költségek és kockázati díjak meghatározása és levonása, a szolgáltatási összegek
és az aktuális tőkeösszeg meghatározása stb. – és
azok nyilvántartása euróban történik, kivéve, ha azt
a mindenkor hatályos jogszabályi előírások másként állapítják meg.

30. A biztosítási szerződés megszűnése mind a bázis

mind pedig az alszerződések egyidejű megszűnését jelenti.
31. A bázisszerződés megszűnése esetén a biztosítá-

si szerződéshez tartozó alszerződések és kiegészítő biztosítások is megszűnnek.
32. Ha a biztosítási szerződésre benyújtott visszavá-

A minimális biztosítási díj

sárlási igény kizárólag alszerződés visszavásárlására (azaz részvisszavásárlásra) szól, akkor az kizárólag az érintett alszerződés megszűnését vonja
maga után, a bázisszerződés, az esetlegesen létező többi alszerződés, illetve a kiegészítő biztosítások nem szűnnek meg.

22. A Biztosítónak jogában áll az egyszeri, rendsze-

res, illetve rendkívüli díjak minimális értékének
meghatározása, illetve e minimális értékek megváltoztatása. A mindenkor hatályos minimális értékeket a hatályos kondíciós lista tartalmazza.
III.
A garantált haláleseti biztosítási összeg lehetséges
értékei

A szerződő számlájának alakulása

A díjfizetés módja

23. Az ajánlat aláírásakor a garantált haláleseti bizto-

33. A biztosítás egyszeri díjas, illetve rendszeres díjfi-

sítási összeg minimális értékét a Biztosító olyan
módon állapítja meg, hogy az ajánlat aláírásakor
számított haláleseti szolgáltatási szorzó értéke legalább 10% legyen. A garantált haláleseti biztosítási összeg legmagasabb választható értéke a
kockázatelbírálás függvényében, egyedileg kerül
meghatározásra.

zetésű lehet, amelyen túl a szerződőnek lehetősége van akár rendkívüli díjfizetést is teljesítenie.

24. 79 év feletti belépési kor, illetve 82 év feletti kilé-

pési kor esetén kizárólag 10%-os haláleseti szolgáltatási szorzó melletti garantált haláleseti biztosítási összeg választására van lehetőség.

34. A szerződőnek rendkívüli díjfizetésre irányuló

szándékát írásban kell közölnie a Biztosítóval, az
ily módon befizetni kívánt, illetve befizetett összeg
és a díjfelosztás megjelölésével. A Biztosító írásbeli nyilatkozatnak tekinti többek között, ha az átutalási megbízás közlemény rovatában a „rendkívüli
díj” megjegyzés és a kötvényszám beazonosításra
alkalmas, egyértelmű módon szerepel.
35. A rendkívüli díjfizetés a szerződőt a rendszeres

Az alapindex és az aktuális index meghatározása
25. Jelen feltételek alapján létrejövő biztosítási szer-

ződések esetén az ÁÉSZ 24. pontjában foglaltak
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díjak fizetési kötelezettsége alól nem mentesíti,
rendkívüli díj rendszeres díjként, illetve díjrészletként nem tudható be, a biztosítási összeget nem
növeli. Díjhiányos szerződés esetében a Biztosítónak jogában áll a bázisszerződésre díjat rendsze-

res díjként az aktuális díjrendezettség mértékéig az
alszerződés tőkeösszegéből átkönyvelni. Ebben az
esetben az átkönyvelésre az alszerződések(ek) létrejöttének sorrendjében kerülhet sor. Amennyiben
adott alszerződés tőkeösszege nem nyújt fedezetet
a teljes díjhátralék rendezésére, úgy a Biztosító a
még fennálló tartozást az időrendben következő
alszerződés terhére hajtja végre.

Indexálás
43. Rendszeres díjfizetésű biztosítás esetén az ÁÉSZ

85-93. pontja kiegészül azzal, hogy - biztosítási
szolgáltatás reálértékének megőrzése érdekében a biztosítási szerződések éves díja az aktuális index arányában emelkedhet meg. A garantált haláleseti biztosítási összeg a díj emelkedéséből származó szerződéses összdíj növekmény és az aktuális haláleseti szolgáltatási szorzó által meghatározott összeggel emelkedhet meg.

36. A jelen feltételek szerint kötött biztosításra minden

díj, illetve díjrészlet a szerződő folyószámlájáról
történő banki átutalással vagy a Biztosító számlájára történő bankpénztári befizetéssel fizethető meg.
A Biztosító a számára más módon eljuttatott díjat,
illetve díjrészletet – ellenkező értelmű megállapodás hiányában – nem köteles elfogadni.

44. Egyszeri díjfizetésű és díjmentesített biztosítás

nem indexálható.
Díjfizetési késedelem

37. Jelen feltételek alapján létrejött biztosítási szerző-

45. Jelen feltételek alapján létrejött biztosítási szerző-

dések esetén a Biztosító számára eljuttatott minden díj kizárólag a Biztosító által erre a célra megjelölt
számlaszámra
(11600006-0000000024932202) euróban teljesíthető. Amennyiben a díjfizetésre nem az erre a célra megjelölt számlaszámon keresztül kerül sor, úgy a díj átkönyvelésének
költségei, az esetleges konvertálásból fakadó árfolyamveszteség és a díjak esetleges késői befektetéséből eredő unit-árfolyamveszteség kockázata, illetve a harmadik fél által felszámított tranzakciós
költségek kizárólag a szerződőt terhelik, amelyeket
a Biztosító a szerződő számlájának terhére érvényesít.

dések esetén az ÁÉSZ 48.4. pontja úgy módosul,
hogy a Biztosító a díjfizetés nélkül ténylegesen eltelt időszak alatt - esedékességük szerint - a költségeket és a kockázati díjakat a szerződő számláján nyilvántartott aktuális tőkeösszeg terhére levonja. Amennyiben az aktuális tőkeösszeg értéke a
minimális tőkeösszegre vagy az alá csökken, úgy a
biztosítási szerződés a 65. pontban foglaltak szerint megszűnik.
46. Díjfizetési késedelem esetén, amennyiben a kez-

deti költséglevonási időszakra esedékes díjak már
befizetésre kerültek és a szerződés már rendelkezik visszavásárlási értékkel, úgy a szerződést a
Biztosító jogosult díjmentesíteni (74. pont). Amenynyiben a szerződés nem rendelkezik visszavásárlási értékkel, úgy a szerződés kifizetés nélkül megszűnik.

38. Rendszeres díjfizetés esetén a díj a szerződés

lejáratáig, a biztosított halála esetén pedig annak a
részletfizetési időszaknak (ÁÉSZ 39. pont) a végéig fizetendő, amelyben a biztosítási esemény bekövetkezett, kivéve, ha a biztosításra a díjfizetési
kötelezettség korábban már megszűnt. A szerződés megszűnésének egyéb eseteiben a rendszeres díj a megszűnés napjáig jár.

Költségek
47. A díjak és a szolgáltatási összegek átutalása so-

rán felmerülő saját bankköltséget a felek maguk viselik, azt a másik félre át nem háríthatják.

A díjak jóváírása és befektetése
39. Az esedékes egyszeri és rendszeres díj a bázis-

48. Az egyes költségtételek összegszerűen kifejezett

szerződésen, míg a rendkívüli díj az alszerződésen
kerül jóváírásra a díj beazonosításának napján.

értékeit a Biztosító külön-külön, a matematikai kerekítés szabálya szerint, két tizedesre kerekítve határozza meg és vonja le a szerződő számlájáról. A
költségek levonására - a bázisszerződés és az
alszerződések vonatkozásában külön-külön - olyan
módon kerül sor, hogy a levonás az egyes eszközalapokban található aktuális tőkeösszeg között
megosztva, azok aktuális értékének arányában történik.

40. A díjak befektetésére a befektetés napján érvé-

nyes unit-árfolyammal, az érvényes díjfelosztási
aránynak megfelelően kerül sor, kivéve, ha az első
vagy egyszeri díjbefizetésre vonatkozik. Ebben az
esetben a díjelőlegként kezelt díj befektetésére
legkorábban a biztosítási szerződés létrejöttével
kerülhet sor, az adott eszközalapokba történő befektetés, azaz az eszközalap befektetési egységeinek megvásárlása révén.

49. Ha a havonta levonásra kerülő költség annak

esedékességekor - aktuális tőkeösszeg hiányában
- nem vonható le, úgy a Biztosító azt akkor vonja
le, amikor az a legkorábban megtehető.

41. Rendkívüli díj esetén a Biztosító a szerződő külön

erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatának hiányában
a bázisszerződésre egyébként érvényes aktuális
díjfelosztás szerint hajtja végre.

50. Díjmentesített biztosítási szerződések esetén a

felszámított költségek a befizetett díj százalékában
meghatározott költségeken kívül a kondíciós listában foglaltak szerint továbbra is levonásra kerülnek.

42. A befizetett díjak jóváírását megelőző időszakra,

valamint a díjak jóváírása és befektetése közötti
időszakra sem kamat, sem hozam nem kerül elszámolásra.

Kockázati díjak
51. Az aktuális haláleseti kockázati díj a bázisszerző-

désen található aktuális tőkeösszeg és az aktuális
garantált haláleseti biztosítási összeg különbségének a biztosított, aktuális életkora, valamint a Biztosító kockázat elbírálásának esetleges módosító
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tényezői alapján, a Függelékben meghatározott
havi haláleseti valószínűségeknek a szorzataként,
minden hónap első napján kerül megállapításra
azzal a kitétellel, hogyha az aktuális tőkeösszeg értéke meghaladja az aktuális garantált haláleseti
összeg értékét, úgy az aktuális haláleseti kockázati
díj értéke nulla.

Amennyiben a biztosított halála baleseti eredetű (ÁÉSZ
18. pont), úgy a fenti összegen túl az aktuális garantált
baleseti haláleseti biztosítási összeg is kifizetésre kerül.
60. A

szolgáltatási összeg meghatározására az
igénybejelentés Biztosítónál történt rögzítésekor
aktuális, aznap érvényes unit-árfolyamon kerül sor.
A Biztosító legkésőbb a beérkezésétől számított 3
munkanapon belül rögzíti az igényt.

52. A Biztosító által alkalmazott haláleseti valószínű-

ségeket a Biztosító egyoldalúan megváltoztathatja,
amelyről a szerződőt legalább 30 nappal annak hatályba lépése előtt írásban tájékoztatni köteles.

61. A Biztosító a mentesülés és kizárt kockázat ese-

tén a szerződés megszüntetése mellett a visszavásárlási összeget fizeti ki a jogosult részére. Ez alól
kivételt képeznek az ÁÉSZ 107-108. pontjában foglalt mentesülési és kizárási okok, melyek bekövetkezte esetén az aktuális tőkeösszeg kerül kifizetésre.

53. Az aktuális baleseti haláleseti kockázati díj az ak-

tuális garantált baleseti haláleseti biztosítási öszszeg alapján a Függelékben megadott valószínűség alapján, minden hónap első napján kerül megállapításra.
54. Az aktuális haláleseti kockázati díj és az aktuális

Elérési szolgáltatás

baleseti haláleseti kockázati díj külön-külön a matematikai kerekítés szabálya szerint, két tizedesre
kerekítve kerül meghatározásra. A kockázati díjak
levonására - a bázisszerződésen található aktuális
tőkeösszeg terhére – olyan módon kerül sor, hogy
a levonás az egyes eszközalapokban található részeket azok aktuális értékének arányában csökkentse.

A Biztosító szolgáltatása a megszűnés egyéb eseteiben

55. Ha a havonta levonásra kerülő kockázati díj aktuá-

63. Az aktuális tőkeösszeg lecsökkenése miatti, 29.

lis tőkeösszeg hiányában nem vonható le, úgy a
Biztosító azt akkor vonja le, amikor az a legkorábban megtehető.

pont szerinti megszűnés esetén a Biztosító szolgáltatást nem teljesít.

62. A biztosított lejáratkori életben léte esetén a lejá-

ratkor aktuális tőkeösszeg kerül kifizetésre. A kedvezményezett kérheti, hogy a kifizetés már meglévő vagy létrehozandó biztosításba történjen.

64. A szerződő által kezdeményezett visszavásárlás
56. Díjmentesített biztosítási szerződések esetén a

vagy részvisszavásárlás esetén a Biztosító a 71.
pontban foglaltak szerint jár el.

felszámított kockázati díjak továbbra is levonásra
kerülnek.
V.

Szerződésmódosítások

Hozamjóváírás
A biztosítási szerződés szereplőinek módosítása
57. A jelen feltételek szerint megkötött biztosítás ese-

tében technikai kamatláb nem kerül alkalmazásra,
külön többlethozam visszajuttatás (ÁÉSZ 96. pont)
nincs, mivel az egyes szerződések a szerződők
számláján nyilvántartott befektetési egységek értékelése (a unit-árfolyamváltozások hatásának értékelési naponkénti átvezetése) révén azonnal és
100%-osan részesülnek a hozamból. Az eszközalapok kamat- és osztalékbevételei az eszközalapokba kerülnek visszaforgatásra.
IV.

65. A biztosított személye nem módosítható.

Díjmódosítás
66. Rendszeres díjas biztosítások esetén a szerződő

a kezdeti költséglevonási időszak letelte után - feltéve, hogy a kezdeti költséglevonás időszakára
esedékes díjak a Biztosítónál jóváírásra és befektetésre kerültek - írásban kezdeményezheti a Biztosítónál:
az aktuális gyakoriság szerinti díj emelését,
a biztosítási díj csökkentését, melynek alsó
korlátját a mindenkor hatályos kondíciós
lista szerinti minimális díj jelenti,
valamint a biztosítási szerződés teljes díjmentesítését, melynek költsége a mindenkor hatályos kondíciós listában megadott
költség, és egyaránt vonatkozik az alap- és
kiegészítő biztosításokra.

Biztosítási események és a Biztosító szolgáltatása

Biztosítási események
58. Biztosítási események és a hozzájuk kapcsolódó

szolgáltatások
a biztosítottnak a Biztosító kockázatviselése alatt bekövetkező halála, vagy
a biztosított életben léte a szerződés lejáratakor.
Haláleseti szolgáltatás
59. A biztosított halála esetén az alábbi két összeg

közül a magasabb kerül kifizetésre:
a bejelentés rögzítésének időpontjában aktuális garantált haláleseti biztosítási öszszeg;
a bejelentés rögzítésének időpontjában aktuális tőkeösszeg.

A díj módosításával a garantált haláleseti, valamint a
garantált baleseti haláleseti biztosítási összegek értéke
nem változik, illetve az esetleges kiegészítő biztosítások nem kerülnek megszüntetésre. A díjmódosítás a
bejelentés időpontjában még díjjal rendezett részletfizetési időszak leteltével, de legkorábban annak bejelentését és rögzítését követő hó elsejétől lép hatályba.
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Tartammódosítás

során
a
bázisszerződés
vagy
az
alszerződés aktuális tőkeösszegének egy
része kerül visszavásárlásra. Az eseti
pénzkivonás költsége és minimális értéke a
mindenkor hatályos kondíciós listában
meghatározott. Az érintett bázis- vagy
alszerződés tőkeösszege a kifizetett eseti
pénzkivonás összegével, a felszámított
költséggel, valamint az esetleges közterhekkel csökkentésre kerül.

67. A kezdeti költséglevonás időszakának letelte után

a szerződőnek a Biztosító hozzájárulásával lehetősége van az ajánlaton meghatározott, előre választott biztosítási tartamnak a szerződés lejáratát követő módosítására. A tartam módosítására legkésőbb a szerződés lejáratát megelőzően 15 nappal
kerülhet sor.
A biztosítási összegek módosítása

70. Rendszeres díjas szerződések esetén teljes visz68. Az ajánlat aláírásakor rögzített garantált haláleseti

szavásárlásra, illetve a bázisszerződésből történő
eseti pénzkivonásra – mivel azt megelőzően a viszszavásárlási érték nulla – a kezdeti költséglevonási
időszak letelte után van lehetőség, feltéve, hogy a
kezdeti költséglevonási időszakra esedékes díjak a
Biztosítónál jóváírásra és befektetésre kerültek. A
kezdeti költséglevonás időszakának letelte előtti
felmondás esetén kifizetésre nem kerül sor.

biztosítási összeg a 23. és a 24. pontban meghatározott feltételek figyelembe vételével a szerződő
külön kérésére történő módosítása a Biztosító hozzájárulásával, a szerződő írásbeli nyilatkozatával
lehetséges.
VI.

Maradékjogok

Visszavásárlás

71. Egyszeri díjas szerződések teljes visszavásárlásá-

ra, alszerződések részvisszavásárlására, illetve valamely bázis- vagy alszerződés terhére történő
eseti pénzkivonásra az érintett bázis- vagy
alszerződés technikai kezdetétől számított 1 teljes
hónap elteltét követően van lehetőség.

69. A biztosítás visszavásárolható, annak bejelentését

és rögzítését követően, a rögzítés napján érvényes
unit-árfolyamon. A visszavásárlás lehet teljes viszszavásárlás, részvisszavásárlás, illetve eseti pénzkivonás.
Teljes visszavásárlás esetén a bázisszerződés és az alszerződések egyaránt megszüntetésre kerülnek. A kifizetésre kerülő
összeg a szerződés aktuális tőkeösszegének és a mindenkor hatályos kondíciós listában megadott költségnek, az esetleges
díjtartozásnak, valamint a kifizetést terhelő
esetleges közterheknek a különbségeként
kerül meghatározásra.
Részvisszavásárlás
esetén
valamely
alszerződés a bázisszerződéstől és más
alszerződésektől függetlenül kerül visszavásárlásra. A kifizetésre kerülő összeg az
alszerződés aktuális tőkeösszegének és a
mindenkor hatályos kondíciós listában
megadott költségnek, valamint a kifizetést
terhelő esetleges közterheknek a különbségeként kerül meghatározásra.
Eseti pénzkivonás a bázisszerződés vagy
valamely alszerződés aktuális tőkeösszegének terhére végzett pénzfelvétel, amely

Díjmentesítés
72. A biztosítás a 68. pontban írottak szerint díjmen-

tesíthető. A díjmentesített biztosítási szerződéseket
terhelő költségek és kockázati díjak az 50. és az
58. pontokban leírtak szerint kerülnek levonásra. A
jelen feltételek alapján létrejött biztosítási szerződések - az ÁÉSZ 114. pontjában foglaltakkal
szemben - addig maradnak hatályban, ameddig a
bázisszerződés aktuális tőkeösszege el nem éri a
mindenkor hatályos kondíciós listában foglalt minimális tőkeösszeget. Amennyiben a bázisszerződés
aktuális tőkeösszege a minimális tőkeösszegre
vagy az alá csökken, úgy a biztosítási szerződés
29. pontban foglaltak alapján megszűnik.
Kötvénykölcsön
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73. A biztosításra Biztosítói kötvénykölcsön (ÁÉSZ

115. pont) nem adható.

