A PANNÓNIA KLIKK ÉLETBIZTOSÍTÁS JELLEMZŐI
Jellemzők

Biztosítási tartam

Élethosszig tartó változat

Nyugdíjváltozat
Határozott, a biztosítottra vonatkozó öregségi
nyugdíjkorhatár eléréséig tart.
Tartamhosszabbítás lehetséges legfeljebb a biztosított 90
éves koráig

Élethosszig tart, két biztosított
esetében a korábban elhunyt
biztosított haláláig
A díj fizetője, rendelkezési jogkörrel
felruházott szereplő. Magánszemély
vagy cég lehet.

Szerződő

Cafeteriaként történő értékesítés
esetén a szerződő minden esetben
megegyezik a biztosítottal, azaz a
munkavállalóval. A munkáltató mint
„díjfizető” szerepel. *
Belépési kor 2-80 év közötti, 90 éves
korban a díjfizetési tartam le kell
járjon.

Csak magánszemély lehet.

Belépési kor 2-60 év közötti.

Két biztosított lehetősége (második
biztosított bármikor felvehető).
Biztosított csere lehetősége.
Biztosított

Kedvezményezett

Haláleseti
szolgáltatás

Csoportos életbiztosítási szerződésre
vonatkozó megállapodás: köthető, ha
a szerződő cég; a szerződőnek
meghatározott feltételek fennállás
esetén lehetőséget nyújt biztosított
cserére, csoportképző ismérvnek
megfelelő minden személyre meg kell
kötni a biztosítást

Csak egy biztosított jelölhető.
Biztosított csere nem lehetséges.

Haláleseti (biztosítottanként eltérő
lehet), elérési (két biztosított esetén
közös).

Haláleseti szolgáltatásnál a szerződő és biztosított által
megnevezett személy. Rokkantsági szolgáltatásra,
nyugdíjszolgáltatásra és elérési szolgáltatásra a biztosított
jogosult

Biztosított tartamon belüli halála
esetén – két életre szóló biztosítás
esetén a korábban elhunyt biztosított
halálakor teljesít.

Biztosított tartamon belüli halála esetén teljesít.

Egyösszegű kifizetésként a biztosítási összeg és a rendszeres díjakból vásárolt egységek aktuális
értéke közül a MAGASABB.
Az első 2 évben nem baleseti halálra a befektetési egységek aktuális értékét fizeti ki.
Haláleseti többletszolgáltatás a
biztosított 90 éves koráig.

-

(90 éves kor felett az aktuális
számlaérték kerül kifizetésre)

-

Amennyiben a biztosított(ak) életben van(nak) a lejárat napján, akkor a lejárat napján aktuális
számlaérték kerül kifizetésre egyösszegű kifizetésként

Elérési szolgáltatás

Határozott tartamúra módosítás
esetén, amennyiben a biztosított(ak)
életben van(nak).

Szerződés létrejöttekor érvényes öregségi nyugdíjkorhatár
biztosított általi betöltése esetén

A befektetett egységek aktuális
értéke.

Számlaérték kerül kifizetésre egyösszegű kifizetés és/vagy
járadékszolgáltatás formájában, 10 éven belül csak nem
csök-kenő összegű (élet)járadékként (ügyfél választhatja
a tartamhosszabbítást).
Biztosított legalább 40%-os mértéket elérő
egészségkárosodása esetén.

Rokkantsági
szolgáltatás

Választás alapján teljes szolgáltatás: számlaérték
kifizetése egy összegben és szerződés megszüntetése.

-

Választás alapján egyszeri részleges szolgáltatás: egyszeri
részleges kifizetés a felhalmozási egységek terhére, a
szerződés életben marad.
Nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság biztosított általi
megszerzése esetén.
Nyugdíj szolgáltatás

Választás alapján teljes szolgáltatás: számlaérték
kifizetése, a szerződés megszűnése.

-

Választás alapján egyszeri részleges szolgáltatás: egyszeri
részleges kifizetés a felhalmozási egységek terhére, a
szerződés életben marad.
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Jellemzők

Élethosszig tartó változat

Nyugdíjváltozat
A rendszeres és nyugdíjcélú eseti díjak 20%-nak megfelelő
értékben igényelhető az szja alapból, max. 130 000 Ft;

Adóról való
rendelkezés
keretében átutalt
összegek

adókedvezmények nyugdíjcélú megtakarításokra összesen
max. 280 000 Ft.
Az átutalt összegek 20%-kal növelt mértékű visszafizetési
kötelezettsége keletkezik, ha a szerződés nem a fenti
szolgáltatások valamelyik-ének teljesítésével szűnik meg,
vagy úgy módosul, hogy már nem felel meg nyugdíjbiztosítási definíciónak (pl.: részleges visszavásárlás a
rendszeres vagy nyugdíjcélú eseti díjakból)

-

A kezdeti éves díj 3x, 4x, 5x-öse.
Biztosítási összeg

Maximum 5 000 000 Ft.
Megszűnik (és nem is kerül visszaállításra): díjfizetés szüneteltetésének első beállítását követően.

Díjfizetési tartam

Min. 10 év

Min. a határozott tartam hossza és 10 év közül a kisebb
érték, de max. a határozott tartam hossza

Rendszeres, eseti.

Rendszeres, nyugdíjcélú eseti, szabad felhasználású eseti.

Negyedéves, havi.
Díjfizetés

Csekk, csoportos beszedés, utalás.
Min. 150 000 Ft/év;
cafeteria esetén min. 90 000 Ft/év.

Min. 150 000 Ft/év

Indexálás

Nincsen kötelező indexálás! Választható, 3 féle index, min. 5% max. 10% (feltétel szerint max.
30%).

Egészségi
kockázatelbírálás

Nincs

Respíró

Díjfizetés elmulasztása esetén küldött felszólító levélben meghatározott időpontig (jellemzően az
esedékességet követő 90 napig); amennyiben a póthatáridőig a díj nem került megfizetésre úgy
díjfizetés szüneteltetése állapotba kerül a szerződés.
Korlátlan alkalommal és korlátlan ideig.
A díjfizetés bármikor újrakezdhető a korábbi díjak pótlása nélkül.
Adminisztrációs díjak levonásra kerülnek.

Szüneteltetés

Kockázati díjak a díjfizetés szüneteltetésének első beállítását (a biztosítási összeg megszűnését)
követően nem kerülnek levonásra
Nyugdíjcélú és szabadfelhasználású eseti díj egyaránt
fizethető.

Eseti díj fizethető.
Befektetési
egységek

Csak felhalmozási egységeket képzünk!
Adminisztrációs díj 5 400 Ft/év.
Allokációs költség rendszeres díjra 5%, nyugdíjcélú és
szabadfelhasználású esetire, illetve az adóról való
rendelkezés keretében átutalt összegek esetében 0%.

Allokációs költség rendszeres díjra
5%, esetire 0%.
Költségek

Kezdeti költség (az első évben, gyakoriság szerint 14,5%).
Kockázati díj (biztosított kora alapján).
Eszközalap-kezelési és szerződés-kezelési díj 1,95%/év.
Tőkevédett Eszközalap 2022 esetén 0,95%/év.
Az adóról való rendelkezés keretében átutalt összegeknél a Likviditási Pro Eszközalap esetén
0,00%/év.
Nyugdíjcélú eseti díj költsége: 0%

Eseti díj költsége

0%

Visszavásárlás

Bármikor 100%-a az aktuális befektetési egységek értékének.

Részleges

1 díjjal fedezett évet követően 100%a az aktuális befektetési egységek
értékének (eseti díjakból bármikor
lehetséges)

visszavásárlás

Szabadfelhasználású eseti díj költsége: Az egységek
naptári negyedéves átlagos értékének 0,25%-a/negyedév

1 díjjal fedezett évet követően 100%-a az aktuális befektetési egységek értékének (nyugdíjcélú és szabad felhasználású eseti díjakból, illetve az adóról való rendelkezés
keretében átutalt összegekből bármikor lehetséges).

Költsége: a visszavásárolt összeg 2 ezreléke, min. 200 Ft max. 2 000 Ft
Rendszeres
pénzkivonás

Szüneteltetett szerződésekre, a
felhalmozási egységek terhére. (eseti
díjakból bármikor lehetséges).
Minimális összeg: 12 000 Ft/hó.
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Szüneteltetett szerződésekre, a felhalmozási egységek
terhére (nyugdíjcélú eseti díjakból, illetve az adóról való
rendelkezés keretében átutalt összegekből bármikor
lehetséges).
Minimális összeg: 12 000 Ft/hó.

Jellemzők

Élethosszig tartó változat

Nyugdíjváltozat
Évente az első 2 ingyenes.

Évente az első 2 ingyenes.
Eszközalap-váltás

Továbbiak díja: az átváltott összeg 2
ezreléke, min. 200 Ft max. 2 000 Ft.

Továbbiak díja: Rendszeres és nyugdíjcélú eseti biztosítási
díjak esetében: az átváltott összeg 2 ezreléke, min. 200 Ft
max. 2 000 Ft.
Szabad felhasználású eseti díjak esetében Pannónia
Ügyfélportálon: az átváltott összeg 1,5 ezreléke, min. 150
Ft max. 1 500 Ft; egyéb esetben: az átváltott összeg 2,5
ezreléke, min. 250 Ft max. 2 500 Ft.

Írásban, vagy Ügyfélportálon bármikor
Eszközalapátirányítás

Ingyenes
A korábbi egységeket nem irányítja át

Kiegészítők

Balesetbiztosítási csomag; halál
esetére szóló díjátvállalási kiegészítő,
Best Doctors® Kiegészítő
Egészségbiztosítás.

Balesetbiztosítási csomag; halál esetére szóló díjátvállalási
kiegészítő, Best Doctors® Kiegészítő Egészségbiztosítás,
Likviditás Plusz Kiegészítő Biztosítás
Szabad felhasználású eseti díjak, melyek után nem
igényelhető vissza szja, pénzkivonás esetén nem
keletkezik visszafizetési kötelezettség.
Szerződéskötéskor létrejön, de az első szabad felhasználású eseti díj fizetésével (min. 50.000 Ft) „aktíválódik”.
Költségei „aktíválódás után”: az egységek naptári negyedéves átlagos értékének 0,25%-a/negyedév, fenntartási
díj: 5.000 Ft/év, kezelési díj a Likviditás Plusz Kiegészítő
Biztosítás Különös Feltételeiben foglaltak szerint, részleges
visszavásárlás költsége: visszavásárolt összeg 2 ezreléke,
min. 200 Ft, max. 2 000 Ft, egyéb költségek azonosak a
főbiztosítás költségeivel.

Likviditás Plusz

„Aktiválódás” után 25 rettegett betegség vonatkozásában
nyújt biztosítási fedezetet a biztosított 65 éves koráig,
akár 3 egymástól függetlenül bekövetkező esemény
esetén térít.
Nincs kockázatelbírálás.
Várakozási idő 6 hónap.
Biztosított aktuális kora alapján a biztosítási összeg
75 000 -3 300 000 Ft között
Navigátor szolgáltatás.
Hűségbónusz:

Egyéb
termékelőnyök

• Az 5. évfordulón a kezdeti éves állománydíj 15%-a, a 10. évfordulón a kezdeti éves állománydíj
50%-a kerül jóváírásra a rendszeres díj számlán, amennyiben a szerződés élő állapotú, a bónuszjóváírásig esedékessé vált minden díj megfizetésre került, nem történt díjcsökkentés és díjfizetés
szüneteltetés, a rendszeres díjak terhére nem történt részleges visszavásárlás, rendszeres
pénzkivonás.
• A 11. évfordulón, majd minden további évfordulón kerül jóváírásra a rendszeres díj számlán.
Minden hónapfordulón kiszámításra kerül a rendszeres díj számla aktuális értéke 0,8%-ának 1/12-ed
része, melynek évente egyszer kerülnek jóváírásra, amennyiben a szerződés élő állapotú a jóváírás
időpontjában.
1 év díjjal fedezett időszak után díjemelés és díjcsökkentés lehetősége.
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