Az OTP Csoport partnere

GB123 JELÛ KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS
KÜLÖNÖS FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ
1.§ Általános rendelkezések
(1) A GB123 jelû Kockázati Életbiztosítási szerzôdés (továbbiakban: biztosítás) a jelen Különös Feltételek, valamint a Groupama Garancia Biztosító
Zrt. Életbiztosítási Általános Feltételei, (továbbiakban: Életbiztosítási Általános Feltételek) alapján jön létre a Groupama Garancia Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító), valamint bármely személy (továbbiakban: szerződő)
között.
(2) Amennyiben jelen Különös Feltételek bármely rendelkezése eltér az
Életbiztosítási Általános Feltételeiben foglaltaktól, akkor a Különös Feltételek rendelkezései az irányadóak.
(3) Jelen biztosítás kockázati életbiztosítás, lejárati szolgáltatása,
visszavásárlási értéke nincs.

2.§ A szerződés létrejötte és tartama
(1) Jelen biztosítási szerződés az Életbiztosítási Általános Feltételek 2.§-ban
foglaltak szerint jön létre, a szerződő által választott határozott tartamra.
A biztosítási szerződés megkötését a szerződő ajánlattal kezdeményezi.
(2) A biztosítási szerződés – a szerződő által választott – legalább 1,
legfeljebb 25 éves határozott tartamra jön létre.
(3) A lejárat napja a tartam utolsó évének biztosítási évfordulója.
(4) A biztosítási idôszak egy év.

3.§ A biztosító kockázatviselésének kezdete
A biztosító kockázatviselése az ajánlat átadását követő nap 0 órájakor kezdődik.

4.§ A biztosított

Groupama Garancia Biztosító Zrt. – 1051 Budapest, Október 6. utca 20.
Nyomtatványszám: 2107/4 – Hatályos 2014. március 15-étől visszavonásig.

(1) Biztosított az ajánlattételkor 18–65 év közötti természetes személy, akinek az életére a biztosítási szerződés létrejön.
(2) A biztosított életkora a biztosítás tartamának lejártakor nem haladhatja
meg a 75 évet.
(3) A szerződő felek megállapodása alapján, kiegészítő záradék alkalmazásával további biztosított személy jelölhető.

5.§ Biztosítási esemény
A biztosítás szempontjából biztosítási esemény bármely biztosítottnak a biztosítási tartamon belül bekövetkező halála.

A szerződő és a biztosító a havi díjfizetéstől eltérő – negyedéves, féléves,
éves – díjfizetési gyakoriságban is megállapodhat. A díjfizetés az ajánlaton
megjelölt módon történik.
(4) Folyamatos díjfizetésű biztosítás nem köthető egyéves tartamra.
(5) A havitól eltérő díjfizetési gyakoriság és csekkestől eltérő díjfizetési mód esetén a biztosító a díjból kedvezményt adhat. A kedvezmény mértéke: negyedéves díjfizetés esetén a havi díj háromszorosának 2%-a; féléves díjfizetés esetén a havi díj hatszorosának 3%-a;
éves díjfizetés esetén a havi díj tizenkétszeresének 4%-a. A csoportos beszedési megbízás alapján végrehajtható banki díjlehívással
történő díjfizetés esetén a biztosító a díjból 2% engedményt ad, de
az összes díjengedmény mértéke nem lehet több 5%-nál.
(6) A szerződő az első vállalt biztosítási díjat az ajánlat átadásakor, a folytatólagos díjat minden ezt követő díjfizetési időszaknak az első díjfizetés napjával megegyező napjáig köteles megfizetni. A biztosítás díja lejáratig, vagy
annak a díjfizetési időszaknak – havi részletekben történő fizetés esetén hónapnak – a végéig fizetendő, amelyben a biztosított halála bekövetkezett.
(7) Olyan biztosítási szerződések esetében, ahol két biztosított van a
szerződésben, a biztosító az egyik biztosított halála esetén az erre a
biztosítottra vonatkozó díjat előzőek szerint követelheti, míg a szerződésben megnevezett másik biztosított a szerződés szerinti esedékesség szerint köteles a biztosítási díjat a továbbiakban is megfizetni.
(8) A biztosító azokban az esetekben, ahol két biztosított szerepel a
biztosítási szerződésben, a díjfizetési kötelezettség tekintetében a
szerződést biztosítottanként elkülönítetten kezeli. Ha az egyik biztosított vonatkozásában fentiek szerint megszűnik a biztosítási szerződés, a szerződőtől a biztosító az érintett biztosított vonatkozásában az addig a napig járó díj megfizetését követelheti, amikor kockázatviselése véget ért. Ha az időarányos díjnál több díjat fizettek
be az érintett biztosított vonatkozásában, a biztosító a díjtöbbletet
köteles visszatéríteni a szerződő részére. A szerződő a szerződésben
megnevezett másik biztosított vonatkozásában a szerződés szerinti
esedékesség szerint köteles a biztosítási díjat a továbbiakban is megfizetni.
(9) A biztosítás díját a biztosított belépési korának és a biztosítás tartamának figyelembevételével állapítja meg a biztosító.
(10) Jelen biztosítás nem tartalmaz értékkövetési lehetőséget.

9.§ Maradékjogok
6.§ A biztosító szolgáltatása
(1) Ha a biztosítás tartama alatt bármely biztosított meghal, a biztosító a
biztosítási összeget kifizeti a kedvezményezettnek.
(2) Ha a szerzôdésben meghatározott lejárati idôpontban mindkét biztosított életben van, a biztosítás kifizetés nélkül megszûnik.

7.§ Várakozási idő
A biztosító a biztosítási szolgáltatások vonatkozásában 6 havi várakozási idôt köt ki.

8.§ A biztosítási díj
(1) A biztosítás a szerzôdô fél választása szerint egyszeri vagy folyamatos
díjfizetésû lehet.
(2) Egyszeri díjfizetésű biztosítás esetén a biztosítási díj az ajánlat átadásakor esedékes.
(3) Folyamatos díjfizetésű biztosítás esetén a biztosítás havi díjfizetésű.

A biztosítás maradékjogokkal nem rendelkezik, a szerzôdés díjmentesítésére, valamint visszavásárlására nincs lehetôség.

10.§ Nyereségrészesedés
A biztosító jelen feltételekkel meghatározott biztosítási szerzôdése
nyereségrészesedésre nem jogosít.

11.§ A szerződés megszűnésének esetei
A biztosítási szerzôdés megszûnik:
a. a biztosítás tartamának lejáratakor;
b. a biztosított, két biztosított esetén mindkét biztosított halála esetén a biztosítási összeg kifizetésével;
c. a díjfizetés elmulasztása esetén, az Életbiztosítási Általános Feltételek 10.§ (1) pontjában leírtak szerint;
d. a szerződés Életbiztosítási Általános Feltételek 2.§ (10) pontjában
foglalt felmondása esetén;
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e. a szerződés Életbiztosítási Általános Feltételek 2.§ (11) pontjában
feltüntetett esetben.

12.§ Kiegészítô záradék a GB123 jelû Kockázati
Életbiztosításhoz második biztosított jelölésére
(1) A szerzôdô felek az ajánlaton feltüntetett külön díj ellenében további
biztosítottként jelölik meg az ajánlaton második biztosítottként szereplô
személyt.
(2) Amennyiben a szerzôdô és az elsô biztosított személye eltérô, akkor jelen
záradék alkalmazásának feltétele az elsô biztosított írásbeli hozzájárulása.
(3) Jelen záradék alkalmazásával a GB123 jelû Kockázati Életbiztosítás vonatkozásában további biztosítási esemény a második biztosítottnak a biztosítási tartamon belül bekövetkezô halála.
(4) A második biztosított halála esetén a haláleseti szolgáltatásra külön
kedvezményezett jelölhetô a kedvezményezettjelölés szabályai szerint.
(5) A biztosító a második biztosítottnak a biztosítási tartamon belül bekövetkező halála esetben a kötvényen megjelölt második biztosítottra vonatkozó, kötvényen külön feltüntetett biztosítási összeget fizeti ki a kedvezményezett részére.
(6) Jelen záradék alkalmazásával bármely biztosított halála esetén a biztosító az elhunyt biztosított kedvezményezettje részére haláleseti szolgáltatást teljesít. Amennyiben a másik biztosított életben van, és az ô kedvezményezettje részére a biztosító még nem teljesített szolgáltatást, a biztosítás az életben lévô biztosítottra vonatkozó, kötvényen külön feltüntetett
biztosítási összeggel és díjjal érvényben marad. A haláleseti szolgáltatás teljesítésével a GB123 jelû Kockázati Életbiztosítás további szolgáltatás nélkül
csak akkor szûnik meg, ha a másik biztosított kedvezményezettje részére a
biztosító már szolgáltatást teljesített. Ha mindkét biztosított meghal, akkor
a biztosító mindkét biztosított kedvezményezettje részére kifizeti a biztosítási összeget.
(7) Jelen záradék alkalmazásával nem érintett minden egyéb kérdésben a
GB123 jelû Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei az irányadóak.
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13.§ A korábban alkalmazott feltételektől történő
lényeges eltérés
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Groupama Garancia Biztosító Zrt. által korábban alkalmazott GB123 jelű Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételektől, valamint a korábban alkalmazott szerződési gyakorlattól a jelen
GB123 jelû Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei több ponton eltér,
mert a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2014. 03. 15.
napján történő hatályba lépésére tekintettel társaságunk több módosítást
eszközölt (pl. szerződés létrejötte, kockázatviselés kezdete stb.).
Ezeket az eltéréseket, valamint a biztosító mentesülésének, a biztosító
szolgáltatása korlátozásának feltételeit és a biztosítási szerződésben
alkalmazott kizárásokat az általános szerződési feltétel figyelemfelhívó
módon, félkövér betűtípussal tartalmazza.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a biztosító a jelen különös szerződési feltételt
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépése miatt
szükséges módosításokon túl az előző GB123 jelû Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételekhez képest az alábbiakban lényegesen módosította:
– megváltoztatta a feltételszöveg felépítését;
– meghatározta a díjfizetési módtól és díjfizetési gyakoriságtól
függő díjkedvezmény szabályait;
– pontosította a szerződés megszűnésének eseteit;
– a szerződő és a kedvezményezett fogalmát az Életbiztosítási Általános Feltételekben szabályozza;
– pontosította a kockázatelbírálás, egészségügyi kockázatfelmérés
fogalmát, az ezekre vonatkozó egyes rendelkezéseket az Életbiztosítási Általános Feltételekben szabályozza;
– a várakozási időre vonatkozó egyes rendelkezéseket az Életbiztosítási Általános Feltételekben szabályozza;
– pontosította a biztosítási esemény fogalmát;
– pontosította a biztosítási díj megfizetésének szabályait, amennyiben a szerződés két biztosítottra vonatkozik.

