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A PANNÓNIA GRAVISE EGYSZERI DÍJAS 
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS JELLEMZŐI 

Jellemzők Pannónia GravisE Egyszeri Díjas Nyugdíjbiztosítás 

Szerződő Kizárólag magánszemély 

Biztosított Belépési kor: min. 16, max. 60 (minimális tartam: 5 teljes biztosítási év) 

Haláleseti 
szolgáltatás 

A számlaérték és a kockázati többletszolgáltatás értéke kerül kifizetésre (a kockázati 
többletszolgáltatás értéke az egyszeri díj 3%-a, de max. 1 millió Ft; az első 6 hónapban 
csak baleseti halál esetén kerül kifizetésre) 

Rokkantsági 
szolgáltatás Számlaérték, a biztosított legalább 40%-os mértéket elérő egészségkárosodása esetén 

Nyugdíjszolgáltatás Számlaérték, nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság biztosított általi megszerzése 
esetén 

Elérési szolgáltatás 
Számlaérték, szerződés létrejöttekor érvényes öregségi nyugdíjkorhatár biztosított általi 
betöltése esetén 

Adóról való rendel-
kezés keretében 
átutalt összeg 

Az egyszeri és a nyugdíjcélú eseti díj 20%-ának megfelelő értékben igényelhető az szja 
alapból, max. 130.000 Ft / év; 

Biztosítás tartama 5-49 év 

Díjfizetés 

Egyszeri, minimum: 250.000 Ft 

Átutalás, bankkártyás fizetés 

Nyugdíjcélú eseti díj(ak) fizethetők, szabad felhasználású eseti díjak nem teljesíthetők 

Költségek 

Kezdeti költség: 4% 

Kezelési költség: 1,38% / év 

Kockázati díj (biztosított kora alapján) a biztosítási díjból havonta kerül érvényesítésre. 

Nyugdíjcélú eseti díj számla fenntartási költsége: 0,6%/év 

„Tranzakciók” 

Eszközalap váltás 

• Szerződő által kezdeményezett átváltások: 

- évente 2 ingyenes, további díjak 

- Pannónia Ügyfélportálon keresztül kezdeményezve az 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 

Eszközalap átirányítás (ingyenes, írásban bármikor kezdeményezhető) 

Teljes és részleges visszavásárlás: a visszavásárolt összeg 3 ezreléke, de minimum 300 
forint, és maximum 3 000 forint. 

Biztosítói kifizetés költsége: 

• Pénzintézeti számlára utalás esetén: 0% 

• Postai úton történő kifizetés esetén: 1%, maximum 10 000 forint 

Bónuszrendszer GravisE Hűségbónusz: az egyszeri díj 4%-a az 5. évfordulón 

Kiegészítők Nem érhető el kiegészítő biztosítás 
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Pannónia Tájoló 

szolgáltatás 

Ingyenes (nincs igénylési díj vagy havi díj, eszközalap-váltások és díjátirányítások 
ingyenesek) 

Egyszeri és eseti díj számlákra egymástól függetlenül igényelhető 

Bármikor igényelhető illetve lemondható 

Bekapcsolás esetén: 

• ha a szerződés létrejöttekor történik, akkor a jövőben fizetendő díjak 
eszközalapok közötti felosztási aránya a hátralévő tartam alapján alkalmazott 
mintaportfólió szerint kerül beállításra. 

• ha a szerződés tartama során történik, akkor a díjátirányítás mellett 
eszközalap-váltás is végrehajtásra kerül a hátralévő tartam alapján 
alkalmazott mintaportfólió szerinti eszközalap felosztásnak megfelelően 

Díjátirányítás és eszközalap-váltás végrehajtása a hátralévő tartam alapján alkalmazott 
mintaportfóliónak megfelelően a szerződés lejáratától visszafelé számított 5. és 2. 
biztosítási évfordulón. 

Díjátirányítás és eszközalap-váltás még az alábbi esetekben történhet: 

• mintaportfólió összetételének változásakor 

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 

 


