
Termékbemutatónkat azzal a céllal állítottuk össze, hogy átlátható formában összefoglaljuk Önnek a Pannónia 
Bárka Élet-, Baleset- és Betegségbiztosítás legfontosabb tulajdonságait.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek, elsősorban figyelemfelkeltésre szolgál.

Kérjük, szerződéskötés előtt minden esetben tanulmányozza át a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 
Általános Életbiztosítási Feltételeit, Általános Baleset- és Egészségbiztosítási Feltételeit, valamint 
a Pannónia Bárka Élet-, Baleset- és Betegségbiztosítás Különös Feltételeit (együttesen: biztosítási 
feltételek).

Miért jó választás egy hagyományos életbiztosítás?
Pannónia Bárka Élet-, Baleset- és Betegségbiztosításunk egy olyan kockázati életbiztosítás, amely négy különböző 
szolgáltatást tartalmaz és az egész családja számára biztonságot nyújt.

• Biztosítottanként eltérhetnek a szolgáltatások biztosítási összegei.
• A szolgáltatások adómentesek.
• A biztosítási szolgáltatások nem részei a hagyatéki eljárásnak, így a kifizetésükhöz nem kell megvárni annak 

végét.

Milyen élethelyzetekre ajánlunk megoldást?
A Pannónia Bárka Élet-, Baleset- és Betegségbiztosítás jó megoldás, ha 
célunk a családunkról és magunkról való gondoskodás.

Az emberek egyik alapvető igénye a biztonság iránti vágy. Minden 
ember minden élethelyzetben ki van téve a jövőbeli események 
bizonytalanságának, az ebből fakadó veszélyeknek, kockázatoknak. Mivel 
a tragikus események a legtöbb esetben anyagi veszteséggel is járnak, így 
szükség van ezeknek a negatív hatásoknak az enyhítésére.

Pannónia Bárka Élet-, Baleset- és Betegségbiztosításunkkal a biztonság 
érzését adjuk meg Önnek.

Milyen szolgáltatások érhetőek el a biztosítással?
Egyösszegű haláleseti szolgáltatás: a biztosított halála esetén a 
biztosító a választott biztosítási összeget fizeti ki a kedvezményezettnek 
vagy a biztosított 1 éven belül várható halála* esetén a biztosítási összeget 
fizeti ki a biztosított számára.

Összefoglaló
a Pannónia Bárka 
Élet-, Baleset- és 
Betegségbiztosításról

* amennyiben a biztosított ezt orvosi igazolással alá tudja támasztani



Haláleseti járadékszolgáltatás: a biztosító vállalja, hogy a biztosított halála esetén havi járadékot fizet a 
szolgáltatás lejárati időpontjáig a kedvezményezett számára, valamint azonnali segítségképpen ezen felül az aktuális 
havi járadék harminchatszorosát is kifizeti.

Rokkantsági szolgáltatás: a biztosított min. 70%-os rokkantsága esetén egyösszegű kifizetést teljesít a biztosító 
a kedvezményezett számára.

Rettegett betegség szolgáltatás: 25 különféle rettegett betegség (pl. Alzheimer kór, rák, Crohn-betegség, 
szívinfarktus, stb.) diagnosztizálása esetén a biztosító egyösszegű kifizetést teljesít a kedvezményezett számára.

A Rokkantsági szolgáltatáson kívül a szolgáltatások külön-külön is elérhetőek, de akár mind a négy szolgáltatás 
megkötésére is lehetőség van biztosítottanként. Egy biztosítottra vonatkozóan a Rokkantsági szolgáltatás csak egy 
másik szolgáltatás egyidejű választásával együtt érhető el.

Kik a biztosításban szereplő személyek?
A biztosítási szerződés főbb szereplői az alábbiak:

• A Szerződő lehet magánszemély vagy cég.

• A Biztosított az a természetes személy, akinek életére a biztosítás létrejön. Belépési kora 16 és szolgáltatástól 
függően 60, illetve 65 év között lehet.

• A biztosító szolgáltatására a szerződő és a biztosított által választott kedvezményezett jogosult. Minden 
biztosított mindegyik szolgáltatásához meghatározhatja az adott szolgáltatás kedvezményezettjét vagy 
kedvezményezettjeit.

Mikor nyújt Önnek segítséget a Pannónia Bárka Élet-, Baleset- és 
Betegségbiztosítás?
A biztosítás akkor segít, amikor a legnagyobb baj történik, ezzel segítve a családtagok anyagi biztonságát, illetve a 
gyógyulás vagy a rokkantság költségeinek fedezetét.

A haláleseti járadékszolgáltatás pedig hosszútávon biztosítja a kedvezményezett számára a gondoskodást.

Hogyan válasszon szolgáltatási összeget?
Rugalmas konstrukciónk lehetővé teszi, hogy valós igényeinek, élethelyzetének megfelelően válassza ki biztosítási 
összegeit. A halálesetre, rokkantságra és rettegett betegségre szóló kockázati szolgáltatás összege, valamint a 
haláleseti járadékszolgáltatás összege eltérhetnek egymástól.

A tartam során értékkövetéssel (indexálás) bármikor növelheti ezen összegeket.

Biztosítási díjak, díjfizetés
A Pannónia Bárka Élet-, Baleset- és Betegségbiztosítás 
egy rendszeres díjfizetésű, forint alapú szerződés. Az 
éves díjat féléves, negyedéves, vagy havi részletekben 
is fizetheti. A szerződésre fizetendő minimum díj 4.000 
Ft/hó.

Az ajánlattételkor meghatározott éves rendszeres díj 
értékkövetéssel növelhető.

A biztosítás díját fizetheti postai csekken, átutalással, 
vagy választhatja a kényelmes csoportos beszedési 
megbízást is. Havitól eltérő gyakoriságú és/vagy 
csoportos beszedéssel fizetett szerződésekre 
díjkedvezményeket adunk.



A díjfizetés módja és gyakorisága tartam közben rugalmasan változtatható.

Hogy őrzi meg az értékét a Pannónia Bárka Élet-, Baleset- és 
Betegségbiztosítás?
A biztosítási összeg és a biztosítási díj értékkövetésének lehetőségével Ön évről évre növelheti a biztosítási 
összeget, hogy szeretteinek mindig az aktuális igényeknek megfelelő összeget biztosítsa.

A biztosító legfontosabb adatai
Név: CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
Székhely: Magyarország, 1033 Budapest, Flórián tér 1.
Levelezési cím: 1300 Budapest, pf. 177.
A Biztosító jogi formája:
nyilvánosan működő részvénytársaság
Cégjegyzékszám: 01-10-045857
Társaságunk a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál
van nyilvántartva.
Forint bankszámlaszám – UniCredit Bank:

10918001-00000024-98060007
(IBAN: HU11 1091-8001-0000-0024-9806-0007)
SWIFT kódja: BACXHUHB

Forint bankszámlaszám – MKB Bank:
10300002-10315709-49020021
(IBAN: HU37-1030-0002-1031-5709-4902-0021)
SWIFT kódja: MKKBHUHB
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