UNION-Klasszis
Különös Biztosítási Feltételek
Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) a jelen biztosítási feltételekre hivatkozva kötött szerződés alapján a
szerződésben meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget,
hogy a 2. pontban meghatározott biztosítási esemény bekövetkezése esetén a szerződésben meghatározott szolgáltatást nyújtja.
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

A biztosítási szerződés alanyai
A biztosító az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.,
amely a biztosítási ajánlat elfogadása után a kockázatot viseli és
a szolgáltatás teljesítésére kötelezettséget vállal.
A szerződő az a természetes vagy jogi személy, aki a biztosítás
megkötésére ajánlatot tesz, és a biztosítási díj fizetésére kötelezettséget vállal.
Biztosított az a természetes személy, akinek az életével kapcsolatos biztosítási eseményre a szerződés létrejön, és akinek a kora
a biztosítás megkötésekor a 16. életévet elérte, de a 70. életévet
nem haladta meg.
A kedvezményezett a biztosítási szerződésben megnevezett személy, ennek hiányában a biztosított örököse.

2.

A biztosítási esemény
Jelen feltétel szerint biztosítási eseménynek minősül a biztosított
bármely okból bekövetkezett halála.

3.

A biztosító szolgáltatása
A biztosítottnak a biztosítás hatálya alatt történt elhalálozása esetén a 9. pontban meghatározott haláleseti biztosítási összeget,
valamint az addig elért nyereséget fizeti ki a biztosító a kedvezményezettnek.

4.

A szerződés létrejötte
A szerződés az Általános Életbiztosítási Feltételek 3. pontja szerint jön létre.

5.
5.1.

A biztosító kockázatviselése
A biztosító kockázatviselése az ajánlat aláírását követő nap 0 órájakor kezdődik, feltéve, hogy a szerződő a díjat a biztosító számlájára befizette.
A biztosító kockázatviselése a Föld valamennyi országára, a nap
24 órájában kiterjed.
A biztosító kockázatviselése a szerződés megszűnésének időpontjában véget ér.

5.2.
5.3.

6.

A biztosítás tartama
A biztosítás határozatlan tartamú.

7.

A biztosítás megszűnése
A biztosítás megszűnik:
– a szerződő által a kötvény és a Bit. 167. §-ban meghatározott
tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belüli felmondásával;
– a biztosított halálával, a halál napjával;
– a szerződés visszavásárlásával, a visszavásárlás napjával;
– a 10.4. pont szerinti részleges visszavásárlás esetén a 10. év
elteltével, a biztosítási évforduló napjával.

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
9.1.
9.2.

10.

A biztosítás díja
A biztosítási díj a biztosító kockázatviselésének ellenértéke,
melynek megfizetésére a szerződő köteles.
A biztosítás egyszeri díjas, mely a biztosítási ajánlat aláírásakor
esedékes.
A biztosítás díjfizetésének kezdő napja azonos a kockázatviselés
kezdő napjával. Ez a nap évente a biztosítás évfordulója is.
A díj nagysága függ a választott biztosítási összegtől.
Haláleseti biztosítási összeg
A kezdeti haláleseti biztosítási összeget a szerződő határozza meg
a biztosítási ajánlatban.
A kezdeti haláleseti biztosítási összeg évente, a biztosítási évforduló napján 1,5%-kal emelkedik.

Maradékjogok:
A szerződés visszavásárolható az alábbiak szerint:
10.1. A szerződő a szerződés megkötésekor visszavásárlási periódust
jelöl meg a 6. vagy a 10. biztosítási évfordulóra.

Visszavásárlási periódus: a biztosítási szerződés létrejöttétől számított évek, melyet a szerződő a biztosítási ajánlaton határoz
meg. A választható periódus csak 6 vagy 10 év lehet.
10.2. A biztosítás megkötésének időpontjában a biztosító minimális
visszavásárlási értéket határoz meg a befizetett díj százalékában,
külön a 6. és a 10. éves periódus végére. Ez az érték az ajánlati
lapon kerül feltüntetésre.
10.3. A szerződés megszűnését eredményező visszavásárlás
10.3.1.A szerződés a biztosítás kezdetétől számított 3. hónapot követően az 1. sz. melléklet szerint vásárolható vissza. A szerződés viszszavásárlási értéke függ a választott visszavásárlási periódustól.
10.3.2.Amennyiben a megjelölt visszavásárlási periódus eltelik, és a
szerződés csak az ezt követő időszakban kerül visszavásárlásra,
akkor a biztosító az 1. sz. mellékletben és a 10.2. pontban meghatározott értékek közül a magasabbat fizeti ki.
10.4. Részleges visszavásárlás
10.4.1.Részleges visszavásárlás csak a 6. éves visszavásárlási periódus
esetén lehetséges, a 6. év elteltét követően a szerződés 9. évfordulójáig.
10.4.2.A 6. és 9. évforduló közötti részleges visszavásárlás esetén a biztosító a 6. éves visszavásárlási periódusra vonatkozó visszavásárlási értéknek a 99%-át fizeti ki olyan módon, hogy a biztosítás
tartama határozott 10 évre módosul, és a szerződés haláleseti
biztosítási összege 100 000 Ft-ra csökken.
A 10. év elteltével a biztosítás kifizetés nélkül megszűnik.
10.4.3.A 10.4.2. pont szerinti részleges visszavásárlás esetén a haláleseti biztosítási összeg 9.2. pont szerinti emelkedése megszűnik.
10.5. A szerződés egyéb időpontokban nem vásárolható vissza részlegesen.
11.
Nyereség jóváírás
11.1. A biztosító 2% mértékű technikai kamatlábat alkalmaz.
11.2. A biztosító a jelen feltétel szerint kötött életbiztosítás matematikai
tartalékának befektetését az egyéb életbiztosítási termékekétől elkülönítetten kezeli oly módon, hogy megkülönbözteti a 6. és 10.
éves visszavásárlási periódusú portfóliókat is (10.1. pont szerint).
11.3. A biztosító a szerződő által választott visszavásárlási periódustól
függő befektetési portfólión (11.2. pont szerint) elért többlethozam legalább 80%-át – naptári év végén – egyéni nyereségszámlán jóváírja.
11.4. A választott visszavásárlási periódus végén a biztosító extra többlethozamot ír jóvá a nyereségszámlán, amennyiben a visszavásárlási érték nem éri el a 10.2. pont szerinti értéket.
12.
Hitelfedezet
12.1. A biztosító a mindenkori biztosítási összeg erejéig hitelfedezeti
biztosítási szolgáltatást nyújt a biztosított részére, ha ezt a szerződő és a biztosított írásban kéri. Ilyenkor a biztosítási összeg
kedvezményezettje a kölcsöntartozás erejéig a hitelt nyújtó intézmény lesz.
12.2. A hitelfedezeti biztosítási szolgáltatásért a biztosító külön díjat
nem számít fel.
13.

Várakozási idő
A biztosító kockázatviselése várakozási idő nélkül, a szerződés
kezdetétől fennáll.

14.
Mentesülések
14.1. A biztosító mentesül a biztosítási összeg kifizetése alól:
a) ha a biztosított a kedvezményezett szándékos magatartása következtében vesztette életét,
b) ha a biztosított szándékosan elkövetett bűncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben vesztette életét, valamint
c) a biztosított a szerződéskötéstől számított két éven belül elkövetett öngyilkosság következtében halt meg.
14.2. A biztosító mentesül a biztosítási összeg megfizetése alól, ha a
biztosított olyan balesetben hal meg, ahol a balesetet a biztosított szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása okozta.
A balesetet súlyosan gondatlannak kell tekinteni akkor, ha az a
biztosított:
a) szándékosan elkövetett bűncselekménye kapcsán vagy azzal
összefüggésben,
b) alkoholos vagy bódító-, kábítószeres befolyásoltsága, illetve toxikus anyagok rendszeres szedése miatti függősége idézte elő,
c) érvényes jogosítvány nélküli gépjárművezetése közben következett be,

d) ittas gépjárművezetése közben következett be és mindkét
utóbbi esetben a biztosított más közlekedésrendészeti szabályt is megsértett.
A kárbejelentési kötelezettség megsértése esetén a biztosító
mentesül a szolgáltatási kötelezettség teljesítése alól, amennyiben emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné váltak.
15.

Kizárások
A biztosító kockázatviselése nem terjed ki a szerződés megkötésekor már fennálló betegségek, maradandó egészségkárosodások
következményeként bekövetkező biztosítási eseményekre, valamint az Általános Életbiztosítási Feltételek 24. pontjában foglalt
esetekben.

16.
A biztosító teljesítése
16.1. A biztosító teljesítése az Általános Életbiztosítási Feltételek 1415. pontjában foglaltak szerint történik.
16.2. A biztosítási eseményt a biztosítóhoz a szolgáltatás iránti igénynyel együtt a biztosítási eseményt követő 8 napon belül be kell
jelenteni.
16.3. A szolgáltatási igény teljesítéséhez az Általános Életbiztosítási
Feltételekben és a Szolgáltatási igénylőlapon megjelölt iratokon
kívül a biztosító a biztosítottnak a biztosítási eseményt megelőző, illetve a biztosítási esemény bekövetkeztekor fennálló egészségi állapotára vonatkozó igazolásokat is bekérhet.
17.

Elévülés
A biztosítási szerződésből eredő igények a biztosítási esemény
bekövetkeztétől számított két év elteltével elévülnek.

18.
Egyéb
18.1. Jelen szerződési feltételek az Általános Életbiztosítási Feltételek
rendelkezéseivel, e különös feltételekben foglalt eltérésekkel
együtt érvényesek.
18.2. A biztosító bármikor módosíthatja a 10.2. pont szerinti minimális
visszavásárlási értéket. Az új értéket a biztosító a módosítás napján 16 óráig jelenteti meg honlapján (www.unionbiztosito.hu). Az
új értéket kell alkalmazni az ezen dátumot követően aláírt biztosítási ajánlatokon.

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
1. sz. melléklet
A visszavásárlási érték az életbiztosítási díjtartalék függvényében
Eltelt évek
0
1
2
3
4
5-

2011. május

visszavásárlási
10 éves
85,0%
87,5%
90,0%
92,5%
95,0%
100,0%

periódus
6 éves
90%
92%
94%
96%
98%
100%
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