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PANNÓNIA ÉRTÉKMEGŐRZŐ 2016 NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS 
JELLEMZŐI 
 

Jellemzők Pannónia Értékmegőrző 2016 Nyugdíjbiztosítás 

Biztosítási tartam Határozott, a biztosítottnak az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig tart (legalább 
5 éves tartam) 

Biztosított Belépési kor: 18-60 év 

Elérési szolgáltatás 

Szerződés létrejöttekor érvényes öregségi nyugdíjkorhatár biztosított általi 
betöltése esetén 

Az aktuális elérési biztosítási összeg és a többlethozam felhalmozott összege 
megnövelve az adójóváírásokkal és annak hozamával 

Nyugdíjjogosultsági 
szolgáltatás 

Lejárat előtti nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság biztosított általi megszerzése 
esetén, meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén 

Az aktuális életbiztosítási díjtartalék és az aktuális többlethozam értéke 

Haláleseti szolgáltatás 
Biztosított tartamon belüli halála esetén teljesít 

A mindenkor aktuális elérési biztosítási összegnek, az aktuális biztosítási év 
száma és a teljes tartam hányadosának megfelelő hányada 

Rokkantsági 
szolgáltatás 

A biztosított tartam alatt bekövetkező legalább 40%-ot elérő, maradandó, 
egészségkárosodása, melynek mértékét az ennek megállapítására jogosult 
szakértői bizottság szakvéleménye határozza meg 

Az aktuális életbiztosítási díjtartalék és az aktuális többlethozam értéke 

Járadékszolgáltatás 

A lejárati, illetve a nyugdíjjogosultsági szolgáltatás kérhető 
járadékszolgáltatásként. A kedvezményezett a biztosító aktuális 
járadékszolgáltatásai közül választhat 

A 10 éven belüli lejárat, nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság esetén járadék 
fizethető 

Kedvezményezett Minden esetben a biztosított, kivéve a haláleseti szolgáltatást, ahol a szerződő és 
a biztosított által megnevezett személy 

Díjfizetési tartam Megegyezik a biztosítás tartamával  

Biztosítási díj 

Rendszeres, eseti 

Éves, féléves, negyedéves, illetve havi 

Csoportos beszedés, átutalás, bankkártyás fizetés 

Minimális biztosítási díj: tartamfüggő, 5-15 éves tartamnál min. 180 000 Ft/év, 
16-20 éves tartamnál min. 96 000 Ft/év és 21 év tartamtól min. 60 000 Ft/év ill. 
ezeknek arányos része gyakoribb díjfizetés esetén 

Indexálás 3%-os éves értékkövetés, választható 

Technikai kamat a rend-
szeres díjakra, az eseti 
befizetésekre és az adó-
visszatérítésre 

2,1% 

Többlethozam a rend-
szeres díjakra, az eseti 
befizetésekre és az 
adóvisszatérítésre 

Az elért többlethozam legalább 85%-a. 

Adóvisszatérítés 

Az adott évben befizetett rendszeres és eseti díjak 20%-nak megfelelő értékben 
igényelhető az szja alapból, max. 130 000 Ft; adókedvezmények nyugdíjcélú 
megtakarításokra összesen max. 280 000 Ft 

Az átutalt összegek 20%-kal növelt mértékű visszafizetési kötelezettsége kelet-
kezik, ha a szerződés nem a fenti szolgáltatások valamelyikének teljesítésével 
szűnik meg, vagy úgy módosul, hogy már nem felel meg nyugdíjbiztosítási 
definíciónak (pl.: visszavásárlás) 
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Eseti díjak 

Nincs minimum összeg 

Egyszeri kezdeti költség: 3,0% 

Adminisztrációs költség: 0,6%/év 

Respíró 
Díjfizetés elmulasztása esetén küldött felszólító levélben meghatározott időpontig 
(jellemzően az esedékességet követő 90 napig); amennyiben a póthatáridőig a 
díj nem került megfizetésre, úgy díjmentesítés állapotba kerül a szerződés 

Ügyfélbónusz 

A biztosítás tartama alatt fizetett legkisebb biztosítási díj havi mértékének 12-
szereséből számítva, annak a következő táblázatban rögzítettek szerinti 
százaléka: 

A biztosítási szerződés tartama*  Százalék 

30 és 30 feletti év 200 % 

20-29 év  150 % 

10-19 év 100 % 

5-9 év 0 % 

* A biztosítás (év, hónap) formában kifejezett tartamából az évet kell figyelembe venni. 
 

Díjszüneteltetés 

Amennyiben a biztosítás díjmentesítési értéke eléri a 200 ezer forintot 

Maximum 12 hónapig 

Ha a biztosítás évfordulója a díjszüneteltetés tartamára esik, akkor az indexálás 
nem lehetséges 

Két díjszüneteltetés között minimum 12 hónapnak kell eltelnie 

Díjmentesítés Bármikor 
 


