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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 meghosszabbítás maximális tartama 10 év, de a meghosszabbított tartamon belül a szerződő bármikor kérheti a lejárat érvényesítését,
azaz az akkor aktuális lejárati összeg 30 napon belüli folyósítását. Az így történő kifizetés lejárati szolgáltatásnak minősül, felvételére
a lejárati kedvezményezett(ek) jogosult(ak).

•

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

•

A tartamhosszabbítás ideje alatt lejárati kedvezményezett módosítására lehetőség van a szerződő és a (szerződőtől eltérő) biztosított
együttes nyilatkozatával.

•

A biztosító kockázatviselése – a lejárati szolgáltatást kivéve – valamennyi biztosítási eseményre megszűnik (az alapbiztosítás és az
esetleges kockázati kiegészítők vonatkozásában is).

•

Tartamhosszabbítás után további folyamatos díjfizetés, visszavásárlás, részvisszavásárlás, kötvénykölcsön felvétele nem lehetséges.

•

Továbbra sincs sem tőke-, sem hozamgarancia.

•

A befektetési összetétel módosítása lehetséges.

•

A biztosító által továbbra is érvényesítésre kerülő költségek: befektetési költség, aktuális havi folyószámlás adminisztrációs költség,
rendkívüli díjfizetés és kombinációváltás költsége (online ügyfélszolgálaton keresztül ingyenes). A költségek az eredeti szerződés aktuális
függelékében foglaltak alapján indexálódnak.

•

Amennyiben a meghosszabbított tartamú befektetési egységekhez kötött szerződés pénzalapja oly mértékben csökken, hogy a nyilvántartott összeg eléri a minimális pénzalapértéket, úgy a szerződés a minimális pénzalapérték kifizetésével megszűnik.

•

Kötvénykölcsönnel terhelt szerződés csak az aktuális kölcsön és kamatai összegének rendezése utáni pénzalapértékkel kerülhet meghosszabbításra.

•

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
Kelt.:

Szerződő aláírása
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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 visszaigazolással 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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