ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A JÁRADÉKBIZTOSÍTÁSOKRÓL
A nyugdíjcélú megtakarítás akkor tölti be funkcióját, ha a biztosítási szolgáltatás a nyugdíjba vonulást követően rendszeres,
élethosszig tartó jövedelmet nyújt. Ezen cél megvalósítására a legmegfelelőbb megoldás a járadékbiztosítás, ezért társaságunk
által értékesített nyugdíjbiztosítások biztosítási eseményből adódó szolgáltatásai elsősorban járadék formájában vehetők
igénybe. Bizonyos esetekben pedig csak a járadékszolgáltatásként kifizetésre kerülő szolgáltatás biztosítja azt, hogy ne kelljen a
nyugdíjbiztosítás után igénybe vett adójóváírást visszafizetni. A járadékszolgáltatás emellett azért is előnyös, mert tényleges és
rendszeres nyugdíj-kiegészítést jelent, illetve a járadékos halála esetén a ki nem fizetett összeg örökölhető.
Jelen tájékoztató célja, hogy társaságunk által kínált járadékbiztosítások főbb tulajdonságait rövid, táblázatos formában
összefoglalja, valamint azokat egymással összehasonlítsa annak érdekében, hogy Ön megalapozott döntést tudjon hozni
nyugdíjbiztosítása szolgáltatási összegének újra befektetéséről.
Balansz, Balansz Pro, Életív és Életív
Pro Nyugdíjbiztosításba beépített
járadékszolgáltatás

Választható
járadékbiztosítási
formák

Egyfajta:
– azonnal induló járadékfolyósítás
– határozott tartam (10-35 év)

Klasszikus járadékbiztosítás
Egy életre szóló járadékbiztosítás esetén
választható:
– azonnal induló vagy halasztott (1-40 év)
járadékfolyósítás
– határozott vagy élethosszig tartó
– garancia idő (1-10 év)
– kockázati többletszolgáltatás
Két életre szóló járadékbiztosítás:
– azonnal induló vagy özvegyi (folyósítás
valamelyik biztosított halálakor kezdődik)
járadékfolyósítás
– élethosszig tartó járadék

Biztosított
Járadékfizetés
gyakorisága

A nyugdíjbiztosítási szerződés
biztosítottjával egyezik meg

A biztosított a járadékfolyósítás kezdetén aktuális
életkora 1-70 év között lehet

Éves, féléves, negyedéves vagy havi rendszerességgel, a szerződő választása szerint
Halasztott kezdetű járadékbiztosítás:

Haláleseti szolgáltatás

Biztosított halála esetén a biztosító a
járadékszolgáltatás egyösszegű megváltási
értékét – vagyis a hátralévő, még ki nem
fizetett járadéktagok összegét – fizeti ki a
járadékos örökösének

a halasztás tartama alatt a biztosított
járadékszolgáltatás előtt bekövetkező halála
esetén a biztosító a járadékbiztosításra befizetett
díj indexálás során megemelt összegét téríti
vissza a kedvezményezettnek
Választható kockázati többletszolgáltatás:
a biztosítottnak a járadékfolyósítás alatt (a
garanciaidő – ha van – letelte után) bekövetkező
halála esetén a halál bekövetkeztekor aktuális
járadéktag egy éves összegét fizeti ki a biztosító a
kedvezményezettnek
Választható garanciaidő:
a biztosítottnak a járadékfolyósítás alatt, de a
garanciaidőn belül történő elhalálozása esetén a
biztosító a garanciaidő végéig a
kedvezményezettnek teljesít járadékszolgáltatást.

Technikai kamat
Többlethozam
jóváírása
Visszavásárlás

0%

2%

visszajuttatandó többlethozam az életbiztosítási díjtartalékon elért többlethozam 90%-a, mely
összeget a biztosító a járadékbiztosítás szolgáltatás összegének emelésére fordítja, indexálás
formájában
Nem lehetséges

Halasztás tartama alatt, visszavásárlási táblázat
alapján lehetséges

Kiadványunk tájékoztató jellegű, nem tartalmazza a termékkel kapcsolatos valamennyi információt, nem minősül
ajánlattételnek. A teljes körű tájékozódás érdekében kérjük, mindenképpen olvassa el a vonatkozó biztosítási
feltételeket, melyek tartalmazzák többek között a biztosító szolgáltatásának korlátozását, a kizárásokat és a
mentesüléseket, valamint a visszavásárlási szabályokat.

