GRAWE ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. EURÓS
1\XJGtMEL]WRVtWiV$GyMyYitUiVVDO
YHJ\HVpOHWEL]WRVtWiVNO|Q|VIHOWpWHOHL
(GAW5FEG)
+DWiO\RVWĘO
1. $EL]WRVtWiVLWHUPpNPHJMHO|OpVH*$:)(*
2. Biztosítási események és szolgáltatások
$*5$:(eOHWEL]WRVtWy=UW DWRYiEELDNEDQ%L]WRVtWy D6]HU]ĘGĘGtM¿]HWpVHHOOHQpEHQD]DOiEEL±D%L]WRVtWyKR]D]
DGRWWV]HU]ĘGpVUHEHpUNH]HWWDGyMyYitUiV|VV]HJpYHOpVDQQDNKR]DPiYDOQ|YHOW±V]ROJiOWDWiVRNDWQ\~MWMD
a) A Biztosított biztosítás tartamán belüli halála esetén a haláleseti Kedvezményezettnek a Biztosító a haláleseti bizWRVtWiVL|VV]HJHWpVD]DNWXiOLVQ\HUHVpJHW¿]HWLNL$KDOiOHVHWL|VV]HJNLV]iPtWiVD~J\W|UWpQLNKRJ\DEL]WRVtWiV
fennállásának éveit osztjuk a biztosítási tartammal, és a kapott eredményt megszorozzuk a biztosítási összeggel.
b) Amennyiben a Biztosított a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabály szerinti saját jogú nyugellátásra
való jogosultságot megszerzi (ez alatt a tényleges nyugdíjas állapotot kell érteni) a Biztosító az aktuális díjtartalékot
pVD]DNWXiOLVQ\HUHVpJHW¿]HWLNL$PHQQ\LEHQD%L]WRVtWRWWDV]HU]ĘGpVN|WpVWĘOV]iPtWRWWpYHQEHOOV]HU]LPHJ
a társadalombiztosítási nyugellá- tásról szóló jogszabály szerinti saját jogú nyugellátásra való jogosultságot, akkor a
%L]WRVtWyWHOMHVtWpVHQHPFV|NNHQĘ|VV]HJĦMiUDGpNV]ROJiOWDWiVIRUPiMiEDQW|UWpQLNDV]HU]ĘGpVOpWUHM|WWpWĘOV]iPttott legalább 10. év végéig vagy a Biztosított haláláig.
c) Amennyiben a Biztosított egészségi állapota legalább 40 % mértékben károsodik, a Biztosító a haláleseti összeget
pVD]DNWXiOLVQ\HUHVpJHW¿]HWLNL$KDOiOHVHWL|VV]HJNLV]iPtWiVD~J\W|UWpQLNKRJ\DEL]WRVtWiVIHQQiOOiViQDNpYH
it osztjuk a biztosítási tartammal, és a kapott eredményt megszorozzuk a biztosítási összeggel
d) $V]HU]ĘGpVOpWUHM|WWHNRUpUYpQ\HV|UHJVpJLQ\XJGtMNRUKDWiU%L]WRVtWRWWiOWDOLEHW|OWpVHNRUD%L]WRVtWyD]HOpUpVLEL]
WRVtWiVL |VV]HJHW pV D Q\HUHVpJHW ¿]HWL NL$PHQQ\LEHQ D %L]WRVtWRWW D V]HU]ĘGpV OpWUHM|WWHNRU pUYpQ\HV |UHJVpJL
Q\XJGtMNRUKDWiUW D V]HU]ĘGpVN|WpVWĘO V]iPtWRWW  pYHQ EHOO W|OWL EH DNNRU D %L]WRVtWy WHOMHVtWpVH QHP FV|NNHQĘ
|VV]HJĦMiUDGpNV]ROJiOWDWiVIRUPiMiEDQW|UWpQLNDV]HU]ĘGpVOpWUHM|WWpWĘOV]iPtWRWWOHJDOiEEpYYpJpLJYDJ\D
Biztosított haláláig.
e) -HOHQ WHUPpNKH] NDSFVROyGy V]HU]ĘGpV WHFKQLNDL KR]DPUpV]pW RV WHFKQLNDL NDPDWWDO V]iPtWMD D %L]WRVtWy
$PHQQ\LEHQDPDWHPDWLNDLWDUWDOpNRNEHIHNWHWpVpQHNKR]DPDH]WD]|VV]HJHWPHJKDODGMDD6]HU]ĘGĘD]ÈOWDOiQRV
Életbiztosítási Feltételek 21. §-a szerinti nyereségrészesedésre jogosult.
f) -HOHQEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVDD G SRQWRNEDQIRJODOWEiUPHO\±OHJNRUiEEDQEHN|YHWNH]Ę±EL]WRVtWiVLHVHPpQ\
PLDWWDEL]WRVtWiVLV]ROJiOWDWiV%L]WRVtWyiOWDOW|UWpQĘWHOMHVtWpVpYHOPHJV]ĦQLN
g) A Biztosító teljesítésére – a haláleseti szolgáltatást kivéve – kizárólag a Biztosított jogosult.
h) $F SRQWV]HULQWLHJpV]VpJNiURVRGiVIRNiWD]LOOWpNHVKDWyViJiOWDONLERFViWRWWHUUĘOV]yOyKDWiUR]DWWDONHOOLJD]ROQL
i) $E pVG SRQWRNEDQIRJODOWV]ROJiOWDWiViWD%L]WRVtWyD-)('MiUDGpNEL]WRVtWiVNO|Q|VV]HU]ĘGpVLIHOWpWHOHLV]HULQW
WHOMHVtWLDPHQQ\LEHQDV]HU]ĘGpVN|WpVWĘOV]iPtWRWWpYHQEHOON|YHWNH]LNEHDEL]WRVtWiVLHVHPpQ\
3. Korlátok és kizárások
a) $EL]WRVtWiVPHJN|WKHWĘPLQGHQpYN|]|WWLWHUPpV]HWHVV]HPpO\%L]WRVtWRWWUDRUYRVLYL]VJiODWQpONO
b) A Biztosított maximális belépési életkora: 55 év.
c) A Biztosított maximális életkora lejáratkor: 65 év.
d) Biztosított nem lehet olyan személy, aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabály szerinti saját jogú
nyugellátásra való jogosultságot megszerezte.
e) Biztosított nem lehet olyan személy se, akinek egészségi állapota legalább 40 % mértékben károsodott.
4. %L]WRVtWiVLGtM
a) $EL]WRVtWiVLGtM¿]HWpVPLQLPiOLVLGĘWDUWDPDD]HOpUpVLEL]WRVtWiVL|VV]HJNL¿]HWpVHHVHWpQpY
b) $EL]WRVtWiVGtMDDEL]WRVtWiVLWDUWDPYpJpLJ¿]HWHQGĘ
5. %L]WRVtWiVL|VV]HJKDWiURN
a) 0LQLPiOLVEL]WRVtWiVL|VV]HJ(85
b) Maximális biztosítási összeg orvosi vizsgálattal: korlátlan.
c) 0D[LPiOLVEL]WRVtWiVL|VV]HJRUYRVLYL]VJiODWQpONO(85
6. A biztosítás területi hatálya
A biztosítási védelem az egész Föld területére kiterjed.
7. Egyéb feltételek
a) -HOHQ.O|Q|V6]HU]ĘGpVL)HOWpWHOHND*5$:(eOHWEL]WRVtWy=UWYHON|W|WWEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVUpV]pWNpSH]LNIHOWpYHKRJ\DEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVWMHOHQNO|Q|VV]HU]ĘGpVLIHOWpWHOHNUHKLYDWNR]iVVDON|W|WWpN$]LWWQHPV]DEilyozott kérdésekben a GRAWE Életbiztosító Zrt. Eurós Általános Életbiztosítási Feltételei és a hatályos jogszabályok az irányadók.
b) -HOHQWHUPpNUHN|WYpQ\N|OFV|QQHPYHKHWĘLJpQ\EHD]RQEDQYLVV]DYiViUROKDWypVGtMPHQWHVtWKHWĘ$GtMPHQWHVtWpVWN|YHWĘHQDGtM¿]HWpVD*5$:(eOHWEL]WRVtWy=UWÈOWDOiQRVeOHWEL]WRVtWiVL)HOWpWHOHLV]HULQWKHO\UHiOOtWKDWy
c) Jelen termék a GRAWE Életbiztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Feltételei szerint nem reaktiválható.

d) Jelen termék visszavásárlása esetén beálló jogkövetkezményeket az Adózási Tájékoztató tartalmazza.
e) Jelen termékhez kapcsolódó adójóváírás feltételeit az Adózási Tájékoztató tartalmazza.
f) -HOHQWHUPpNHVHWpEHQD6]HU]ĘGĘpV%L]WRVtWRWWV]HPpO\HOHKHWNO|QE|]Ę$%L]WRVtWRWWpVD.HGYH]PpQ\H]HWWV]Hmélye a halál eseti szolgáltatás kivételével meg kell egyezzen.
g) -HOHQWHUPpNOHMiUDWLEL]WRVtWiVL|VV]HJpEĘOMiUDGpNWHUPpNYiViUROKDWy OiVGD](XUyVÈOWDOiQRVeOHWEL]WRVtWiVL)HOtételekben).
h) Jelen termék nem indexálható.
i) +DDV]HU]ĘGpVN|WpVWN|YHWĘHQDEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVUHWHNLQWHWWHOLJpQ\EHYHKHWĘDGyNHGYH]PpQ\UHYDJ\DGyMyYitUiVUDMRJRVtWyMRJV]DEiO\LIHOWpWHOHNPHJYiOWR]QDNDEL]WRVtWyDMRJV]DEiO\YiOWR]iVKDWiO\EDOpSpVpWN|YHWĘKDWYDQQDSRQEHOOMDYDVODWRWWHKHWDEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVYDJ\D]DKKR]NDSFVROyGyiOWDOiQRVV]HU]ĘGpVLIHOWpWHOHN
PHJYiOWR]RWWV]DEiO\R]iVUDWHNLQWHWWHOW|UWpQĘPyGRVtWiViUDDQQDNpUGHNpEHQKRJ\DV]HU]ĘGpVWDUWDOPDD]DGyNHGYH]PpQ\YDJ\DGyMyYitUiVLJpQ\EHYpWHOpUHMRJRVtWyIHOWpWHOHNQHNPHJIHOHOMHQ+DD6]HU]ĘGĘDPyGRVtWyMDYDVODWRWD]DUUyOV]yOyWiMpNR]WDWiVNp]KH]YpWHOpWĘOV]iPtWRWWKDUPLQFQDSRQEHOOQHPXWDVtWMDHODV]HU]ĘGpVDPyGRVtWyMDYDVODWEDQPHJKDWiUR]RWWIHOWpWHOHNNHODMRJV]DEiO\YiOWR]iVKDWiO\EDOpSpVpQHNLGĘSRQWMiYDOPyGRVXO$EL]WRsító a fent meghatározott tájékoztatást a kötelezettségvállalás tagállamának hivatalos nyelvén bizonyítható és azoQRVtWKDWyPyGRQN|]pUWKHWĘHQHJ\pUWHOPĦHQpVUpV]OHWHVHQtUiVEDQN|WHOHVPHJDGQL$PyGRVtWyMDYDVODW6]HU]ĘGĘiOWDOLHOXWDVtWiVDQHPDGKDWDODSRWDV]HU]ĘGpVEL]WRVtWyiOWDOLIHOPRQGiViUD
j) $Q\XJGtMV]ROJiOWDWiVWHOMHVtWpVpWPHJHOĘ]ĘHQDN|YHWNH]ĘGRNXPHQWXPRNEHQ\~MWiVDLVV]NVpJHV
• Saját jogú nyugellátásra való jogosultság megszerzésekor: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló mindenkor hatályos jogszabály szerinti nyugdíjszolgáltatásra való jogosultságot megállapító nyugdíjfolyosító szerv
határozata
• RVHJpV]VpJNiURVRGiVEHN|YHWNH]pVHHVHWpQLOOHWpNHVKDWyViJiOWDONLERFViWRWWHUUĘOV]yOyKDWiUR]DW
8. -HOHQIHOWpWHOHNDODSMiQOpWUHM|YĘpOHWEL]WRVtWiVKR]NLHJpV]tWĘEL]WRVtWiVRNQHPN|WKHWĘN
 (J\V]HULQ\LOYiQWDUWiVLN|OWVpJ(XUy

A GRAWE ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT.
$]6]MDW|UYpQ\DODSMiQQ\XJGtMEL]WRVtWiVQDNPLQĘVOĘpOHWEL]WRVtWiVRNPHJKDWiUR]RWWEL]WRVtWiVLHVHPpQ\HLKH]NDSFVROyGy¿[WDUWDP~SpQ]J\L EDQNWHFKQLNDL MiUDGpNEL]WRVtWiVNO|Q|VIHOWpWHOHL
(J3FED)
+DWiO\RVWĘO
$EL]WRVtWiVLWHUPpNPHJMHO|OpVH-)('

1. A biztosítási termék
A GRAWE Életbiztosító Zrt. által 2014 óta értékesített, személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a
WRYiEELDNEDQ6]MDWY DODSMiQQ\XJGtMEL]WRVtWiVQDNPLQĘVOĘIRULQWEDQGHQRPLQiOWpOHWEL]WRVtWiVRN DWRYiEELDNEDQ
*$:)( Q\XJGtMEL]WRVtWiVL V]HU]ĘGpV  PHJKDWiUR]RWW EL]WRVtWiVL HVHPpQ\HLKH] NDSFVROyGy HJ\V]HUL GtM¿]HWpVĦ ¿[
WDUWDP~JDUDQFLDLGĘQpONOLMiUDGpNiWYLWHOQpONOLMiUDGpNEL]WRVtWiV
-HOHQMiUDGpNEL]WRVtWiVWD%L]WRVtWy|QiOOyDQQHPpUWpNHVtWLNL]iUyODJD*$:)(Q\XJGtMEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVSRQWban leírt feltételeinek teljesülése esetén nyújtott biztosítási szolgáltatásként adható az Szja tv-nek való megfelelés
érdekében.
2. $*$:)(Q\XJGtMEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVEĘOHUHGĘEL]WRVtWiVLV]ROJiOWDWiVRN
$*$:)(Q\XJGtMEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVHVHWpEHQDPHQQ\LEHQD%L]WRVtWyV]ROJiOWDWiViWD%L]WRVtWRWW
a) társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabály szerinti saját jogú nyugellátásra való jogosultságának megV]HU]pVH YDJ\ D *$:)( Q\XJGtMEL]WRVtWiVL V]HU]ĘGpV OpWUHM|WWHNRU pUYpQ\HV |UHJVpJL Q\XJGtMNRUKDWiU EHW|OWpVH
váltja ki és.
b) D*$:)(Q\XJGtMEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVOpWUHM|WWpWĘO D]DMiQODWYDJ\DV]HU]ĘGpVPyGRVtWiVJ\IpOUpV]pUĘOW|UWpQĘ
DOitUiViQDNQDSMiWyO DEL]WRVtWyEL]WRVtWiVLHVHPpQ\UHWHNLQWHWWHOW|UWpQĘWHOMHVtWpVpLJOHJDOiEEpYPpJQHPWHOWHO
~J\D%L]WRVtWyDV]ROJiOWDWiViWMHOHQMiUDGpNEL]WRVtWiVEyOHUHGĘQHPFV|NNHQĘ|VV]HJĦMiUDGpNV]ROJiOWDWiVIRUPiMiEDQQ\~MWMDD*$:)(Q\XJGtMEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVOpWUHM|WWpWĘOV]iPtWRWWOHJDOiEEpYYpJpLJ
c) $]D pVE SRQWRNEDQPHJMHO|OWIHOWpWHOHNHJ\WWHVIHQQiOOiVDHVHWpQD*$:)(Q\XJGtMEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVGtMPHQWHVOHV]iOOtWiVUDNHUO(EEHQD]HVHWEHQD*$:)(Q\XJGtMEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVEĘOHUHGĘEL]WRVtWiVLV]ROJiOWDtás megfelel az alábbiak összegének:
• DV]HU]ĘGpVGtMPHQWHVOHV]iOOtWiVWN|YHWĘHQV]iPtWRWWDNWXiOLVWDUWDOpND DGtMPHQWHVOHV]iOOtWiVVRUiQPHJNpS]HWW
költségtartalékkal együtt); valamint
• a nyereségszámlán már jóváírt nyereségek egyenlege: az adójóváírások nélküli, már jóváírt nyereség, a GAW)(Q\XJGtMEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVHQPiUMyYitUWDGyMyYitUiVRNpVD]D]RNRQNHOHWNH]HWWQ\HUHVpJHN|VV]HJH
d) $%L]WRVtWyDEL]WRVtWiVLV]ROJiOWDWiViWQHPFV|NNHQĘ|VV]HJĦMiUDGpNV]ROJiOWDWiVIRUPiMiEDQQ\~MWMDD*$:)(
Q\XJGtMEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVOpWUHM|WWpWĘOV]iPtWRWWOHJDOiEEpYYpJpLJ
$PHQQ\LEHQDV]HU]ĘGpVOpWUHM|WWpWĘOV]iPtWRWWpYYpJpLJWDUWyLGĘV]DNUDNDONXOiOWMiUDGpNV]ROJiOWDWiVHJ\KyQDSUDMXWyYiUKDWy|VV]HJHDMiUDGpNV]ROJiOWDWiVLQGXOiViQDNpYpWPHJHOĘ]ĘpYYpJL(85+8)GHYL]DiUIRO\DPPDO
iWV]iPtWYDD]|WH]HUIRULQWRWQHPpULHOD%L]WRVtWyDMiUDGpNV]ROJiOWDWiVW±D*$:)(Q\XJGtMEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpV
OpWUHM|WWpWĘOV]iPtWRWWpYOHWHOWHHOĘWW±HJ\|VV]HJEHQLVWHOMHVtWKHWL
$*$:)(Q\XJGtMEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpV±D]D SRQWEDQIRJODOWEL]WRVtWiVLHVHPpQ\HNEiUPHO\LNpQHNEHN|YHWNH]pVHpVDE SRQWEDQIRJODOWIHOWpWHOHJ\WWHVEHN|YHWNH]pVHHVHWpQ±DEL]WRVtWiVLV]ROJiOWDWiV D]D]DQHPFV|NNHQĘ
|VV]HJĦMiUDGpNV]ROJiOWDWiV %L]WRVtWyiOWDOW|UWpQĘWHOMHVtWpVpYHOPHJV]ĦQLN
$PHQQ\LEHQD]DGyKDWyViJD*$:)(Q\XJGtMEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVUHYRQDWNR]yDQRO\DQDGyMyYitUiVWXWDOiWD%L]WRVtWyUpV]pUHDPHO\QHNDV]HU]ĘGpVHQW|UWpQĘMyYitUiViUDDMiUDGpNIRO\yVtWiVNH]GHWpLJPiUQHPNHUOKHWVRU~J\
D %L]WRVtWy H]HQ DGyMyYitUiVW HXUyUD iWV]iPtWYD  KDODGpNWDODQXO iWXWDOMD D *$:)( Q\XJGtMEL]WRVtWiVL V]HU]ĘGpV
%L]WRVtWRWWMDUpV]pUH$]iWV]iPtWiVWD%L]WRVtWyD]RQpYYpJL(85+8)GHYL]DiUIRO\DPDODSMiQYpJ]LHODPHO\pYEHQ
D]DGyMyYitUiVDODSMiXOV]ROJiOyEL]WRVtWiVLGtMDWD6]HU]ĘGĘEH¿]HWWHD*$:)(V]HU]ĘGpVUH
3. Biztosítási esemény
a) 0HJpOpVLEL]WRVtWiVLHVHPpQ\DWHUPpNQpODMiUDGpNEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVEHQPHJKDWiUR]RWWMiUDGpN¿]HWpVNH]GHWpül megjelölt nap megélése.
b) %L]WRVtWiVLHVHPpQ\D*$:)(Q\XJGtMEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpV%L]WRVtWRWWMiQDNKDOiODLVDPHQQ\LEHQDKDOiOHVHWLGĘSRQWMDMHOHQMiUDGpNEL]WRVtWiVNH]GHWpWN|YHWĘLGĘSRQWEDQN|YHWNH]LNEH(EEHQD]HVHWEHQDKiWUDOpYĘWDUWDPUDD
*$:)Q\XJGtMEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVEHQPHJMHO|OW.HGYH]PpQ\H]HWWYiOLNMiUDGpNMRJRVXOWWi
4. -iUDGpNEL]WRVtWiVNH]GHWH
$]RQLGĘSRQWRWN|YHWĘKyQDSMHDPLNRUD*$:)(Q\XJGtMEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpV%L]WRVtWRWWMDDD SRQWEDQQHYHVtWHWWEL]WRVtWiVLHVHPpQ\HNN|]ODOHJNRUiEEDQEHN|YHWNH]ĘHVHPpQ\EHN|YHWNH]pVpWLJD]ROMDD%L]WRVtWyIHOpIHOWpYH
KRJ\ D *$:)( Q\XJGtMEL]WRVtWiVL V]HU]ĘGpV NH]GHWH yWD H]HQ LGĘSRQWLJ PpJ QHP WHOW HO OHJDOiEE  pY WRYiEEi
valamennyi szükséges dokumentum beérkezett a Biztosítóhoz. Rendkívüli esetekben (pl. jelen termékterv hatályba
OpSpVHHOĘWWPHJV]HU]HWWQ\XJGtMMRJRVXOWViJHVHWpQ DMiUDGpNEL]WRVtWiVNH]GHWHD]RQKyQDSMHDPHO\EHQD%L]WRVtWy
pVD6]HU]ĘGĘN|]|VHQPHJiOODSRGRWWD]]DODIHOWpWHOOHOKRJ\DMiUDGpNEL]WRVtWiVNH]GHWHQHPHVKHWMHOHQWHUPpNWHUY
KDWiO\EDOpSpVHHOĘWWLLGĘSRQWUD

$ MiUDGpNIRO\yVtWiV PHJNH]GpVH HOĘWW D 6]HU]ĘGĘ pV D %L]WRVtWy D MiUDGpNEL]WRVtWiVL V]HU]ĘGpVEHQ HJ\ KDWiUR]RWW
MiUDGpN¿]HWpVLWDUWDPEDQiOODSRGQDNPHJDPHO\QHPOHKHWU|YLGHEED]FSRQWEDQPHJMHO|OWPLQLPiOLVEL]WRVtWiVL
tartamnál.
$%L]WRVtWyD-iUDGpNMRJRVXOWUpV]pUHDMiUDGpNIRO\yVtWiVNH]GHWpWĘODMiUDGpN¿]HWpVLWDUWDPOHMiUWiLJHOĘUH¿]HWHQGĘ
járadékot szolgáltat. Haláleset bekövetkezése esetén a Biztosító a Kedvezményezett részére az aktuális járadéktartaOpNRW DPpJKiWUDOpYĘKDYLMiUDGpNV]ROJiOWDWiVRNKDOiOHVHWLGĘSRQWMiUDPHJiOODStWRWWpUWpNpW V]ROJiOWDWMD
5. 7DUWDPNRUpVMiUDGpN¿]HWpVUHYRQDWNR]yNRUOiWR]iVRN
a) 'tM¿]HWpVOHJU|YLGHEEWDUWDPD
Nem adható meg, mert a termék egyszeri díjas.
b) 'tM¿]HWpVOHJKRVV]DEEWDUWDPD
Nem adható meg, mert a termék egyszeri díjas.
c) Minimális biztosítási tartam:
/HJDOiEEDQQ\LHJpV]V]iP~pYKRJ\D*$:)(Q\XJGtMEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVOpWUHM|WWpWĘOV]iPtWYDDMiUDGpNEL]WRsítás tartamának végéig legalább 10 év elteljen.
d) Maximális biztosítási tartam:
30 év.
e) Minimális életkor a járadék kezdetekor:
Korlátozás nélkül.
f) Maximális életkor a járadék kezdetekor:
Korlátozás nélkül.
g) Minimális járadék a járadékfolyósítás kezdetekor:
+8)Ky DMiUDGpNIRO\yVtWiVPHJLQGXOiViQDNpYpWPHJHOĘ]ĘpYYpJpQpUYpQ\HV(85+8)GHYL]DiUIRO\DPRQ
átszámítva).
h) Maximális járadék:
Nincs korlátozva.
i) -iUDGpN¿]HWpVLSHULyGXVRN
.L]iUyODJKDYLMiUDGpN¿]HWpVLSHULyGXVYiODV]WKDWy
6. $MiUDGpNRVEHOpSpVLNRUPHJKDWiUR]iVD
A belépési kor a jelen járadékbiztosítás kezdetének éve és a Biztosított születési évének különbsége. A havi járadék|VV]HJDSpQ]J\L EDQNWHFKQLNDL MiUDGpNMHOOHJHPLDWWQHPIJJDEHOpSpVLpOHWNRUWyO$%L]WRVtWyHQQHNPHJIHOHOĘHQ
jelen járadékbiztosítás esetében nem alkalmaz koreltolást.
7. 9LVV]DYiViUOiV
A járadékbiztosítás nem vásárolható vissza.
8. Egyéb feltételek
a) (]HQIHOWpWHOHNEHQQHPV]DEiO\R]RWWNpUGpVHNEHQD*UDZHeOHWEL]WRVtWy=UWÈOWDOiQRVeOHWEL]WRVtWiVL)HOWpWHOHLpV
Általános Járadékbiztosítási Feltételei az irányadóak.
b) A járadékbiztosításra a Biztosító kötvénykölcsönt nem nyújt.
c) A járadékbiztosítást nem lehet díjmentesen leszállítani.
d) $MiUDGpNEL]WRVtWiVKR]NLHJpV]tWĘEL]WRVtWiVQHPN|WKHWĘ
 (J\V]HULQ\LOYiQWDUWiVLN|OWVpJ
-HOHQMiUDGpNEL]WRVtWiVQHPPLQĘVO|QiOOyWHUPpNQHNKDQHPNL]iUyODJD]6]MDW|UYpQ\EHQSRQWMiEDQPHJKDWiUR]RWWHVHWHNUHYRQDWNR]yDQD*$:)(Q\XJGtMEL]WRVtWiVLV]HU]ĘGpVEL]WRVtWiVLV]ROJiOWDWiVLIRUPiMiQDNWHNLQWKHWĘ
amelyet nem terhel egyszeri nyilvántartási költség.

