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Vezetéknév:  utónév: 

Ügyfélazonosító:  Szerződésazonosító: 

A szerződésmódosítás elemei

A biztosítás az eredeti tartalommal és feltételekkel marad fenn az alábbiak figyelembevételével:

• A megállapodás nem új szerződés, hanem a meglévő módosítása.

• A meghosszabbított tartam a biztosított élete végéig tart, de Ön bármikor dönthet úgy, hogy megszakítja ezt. Írásbeli nyilatkozatának 
beérkezését követően az aktuális befektetési érték szerinti összeget fizetjük ki Önnek, az eredeti feltételekben megadott határidőn 
belül. 

• Tartamhosszabbítás esetén az eredeti tartam lejáratát követő naptól a halálesetre szóló kockázatviselésünk, valamint a szerződésen 
nyilvántartott kiegészítő biztosítások megszűnnek, ettől az időponttól kezdve ezekre díjat nem várunk el, de a Függelékben megje-
lölt díjfizetés nélküli fenntartásra vonatkozó adminisztrációs költséget és a befektetési költséget a továbbiakban is – a szerződés  
megszűnéséig – levonjuk. 

• A biztosított, illetve a szerződő esetleges halála esetén a szerződés a haláleset bejelentése napján – a lejárati kedvezményezett/ek 
részére történő – aktuális pénzalap kifizetésével megszűnik.

• Nem vállalunk garanciát arra, hogy a tartamhosszabbítással – az eredeti lejárati szolgáltatáshoz képest – magasabb összegű kifizetést 
ér el. A megtakarítás értékcsökkenésének kivédését sem garantáljuk. Továbbra sincs sem tőke-, sem hozamgarancia.

• A befektetési összetétel módosítása lehetséges.

• A tartamhosszabbítás időpontjától a szerződőnek csupán rendkívüli illetve eseti biztosítási díj fizetésére van lehetősége. Eseti illetve 
rendkívüli biztosítási díj befizetésekor a Függelékben jelzett fenntartási költséget levonjuk.

• A biztosító a meghosszabbított tartam alatt is teljesíti a biztosításra vonatkozó évenkénti tájékoztatási kötelezettségét.

Mint a biztosítás szerződője kijelentem, hogy a fenti tájékoztatás ismeretében a biztosítási szerződésem tartamát a jelen Nyilatkozatnak 

megfelelően  évig meghosszabbítom.

Kelt.:  ,  év  hó  nap

 
Szerződő aláírása Biztosított aláírása

Tekintettel arra, hogy a szerződés közös megegyezéssel történő módosítása csak írásban történhet, a jelen Nyilatkozat visszaküldése nélkül 
a biztosítás a szerződésben rögzített eredeti lejárati időpontban megszűnik. 

A szerződésmódosítás a Nyilatkozat biztosító általi visszaigazolásával együtt lesz érvényes. 

A szerződésmódosításhoz a szerződő és – amennyiben a biztosított nem ugyanaz a személy – a biztosított aláírása is szükséges. 

Ha a szerződés már a nyilatkozat beküldése előtt bármely, a lejárattól eltérő más okból megszűnt, úgy a jelen Nyilatkozat visszaküldésével 
sem lehet azt ismét érvénybe helyezni.
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