Pannónia Nyugdíj KötvényE - Életbiztosítás
A Pannónia GravisE Egyszeri Díjas Életbiztosítás Különös Feltételei

A PANNÓNIA GRAVISE EGYSZERI DÍJAS ÉLETBIZTOSÍTÁS JELLEMZŐI
Jellemzők

Pannónia GravisE egyszeri díjas életbiztosítás

Biztosítási tartam

5-25 év között szerződő által választható

Szerződő

Magánszemély vagy cég
Belépési kor: 2-95 év

Biztosított

Kizárólag 1 személy biztosítható (eltérhet a szerződőtől)
Biztosított csere lehetséges
Biztosított tartamon belüli halála esetén teljesít

Haláleseti szolgáltatás

Egyösszegű kifizetésként az egyszeri és eseti számla értéke és a kockázati
többletszolgáltatás értéke kerül kifizetésre (a kockázati többletszolgáltatás értéke
az egyszeri díj 5%-a, de max. 1 millió Ft; max. 70 éves korig nyújtjuk; az első 6
hónapban csak baleseti halál esetén kerül kifizetésre)
Amennyiben a biztosított 70 éves korát követően balesetből eredően hal meg, úgy
a biztosító 50.000 Ft-os kockázati többletszolgáltatást nyújt

Elérési szolgáltatás

Lejáratkor a biztosított életben léte esetén az egyszeri és eseti díj számla aktuális
értéke kerül kifizetésre

Díjfizetési tartam

Egyszeri díjfizetés
Egyszeri (1-essel kezdődő szerződésszám), eseti (5-össel kezdődő szerződésszám)

Díjfizetés

Minimális egyszeri díj: 250 000 Ft
Átutalás, bankkártyás fizetés
Eseti díj: a befizetés nincs minimális értékhez kötve
Kezdeti költség az egyszeri díj 4%-a

Költségek

Kezelési díj: minden eszközalap vonatkozásában 1,38%/év
Kockázati díj (biztosított kora alapján)
Eseti díj számla fenntartási költsége: 0,6%/év
Visszavásárlás: az egyszeri díj megfizetését követően bármikor a visszavásárlási
tábla szerint
Részvisszavásárlás: az egyszeri díj megfizetését követően bármikor a visszavásárlási tábla szerint (az egyszeri díj minimális értékének a szerződésen kell
maradnia)

„Tranzakciók”

Eszközalap váltás (évente 2 ingyenes, további díjak Pannónia Ügyfélportálon
keresztül kezdeményezve: átváltott összeg 0,25%-a, min. 250 Ft, max. 2.500 Ft,
egyéb módon kezdeményezve: átváltott összeg 0,35%-a, min. 350 Ft, max. 3.500
Ft; Pannónia Tájoló szolgáltatás keretében végrehajtott átváltások ingyenesek)
Eseti díj átirányítása ingyenes, mind a szerződő által kedvezményezett, mind a
Pannónia Tájoló szolgáltatás keretében végrehajtott díjátirányítás esetében

Bónuszrendszer

Az 5. évfordulón 4% (a feltételekben meghatározott kikötések szerint)
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Jellemzők

Pannónia GravisE egyszeri díjas életbiztosítás

Kockázati többletszolgáltatás

Az egyszeri díj 5%-a, de maximum 1.000.000 Ft (a biztosított 70 éves koráig)50.000
Ft (a biztosított 70 éves korát követően, balesetből eredő halál esetén)

Kiegészítők

Nem érhető el kiegészítő biztosítás
Ingyenes (nincs igénylési díj vagy havi díj, eszközalap-váltások ingyenesek)
Ajánlattételkor vagy a tartam során bármikor igényelhető az egyszeri és eseti díj
számla mellé is
A tartam során bármikor lemondható
Bekapcsolás esetén:
• ha a szerződés létrejöttekor történik, akkor az egyszeri és eseti díj a hátralévő
tartam alapján alkalmazott mintaportfólió szerint kerül befektetésre.

Pannónia Tájoló
szolgáltatás

• ha a szerződés tartama során történik, akkor eszközalap-váltás és díjátirányítás
kerül végrehajtásra a hátralévő tartam alapján alkalmazott mintaportfólió szerinti
eszközalap felosztásnak megfelelően.
Eszközalap-váltás és díjátirányítás végrehajtása a hátralévő tartam alapján
alkalmazott minta-portfóliónak megfelelően a tartam végétől visszafelé számított
5. és 2. biztosítási évfordulón.
Eszközalap-váltás és díjátirányítás még a mintaportfólió összetételének
változásakor történik.
Hátralévő tartam alapján alkalmazott mintaportfólió:
• dinamikus: ha több, mint 5 év,
• kiegyensúlyozott: ha több, mint 2 év, de nem több, mint 5 év,
• konzervatív: ha nem több, mint 2 év.

Az összefoglaló nem tartalmazza teljeskörűen valamennyi szerződési feltételt. A termékhez kapcsolódó
általánosés különös szerződési feltételeket a jelen dokumentumot is tartalmazó ajánlati dokumentációban és
a https://www.cigpannonia.hu/api/documents/download/12740549, weboldalon teszi elérhetővé.
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