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HozamMax

Amennyiben Ön 2020. november 9. és 
december 31. között HozamMax szerződést 
köt, úgy vállaljuk, hogy a szerződés 
tartamának kezdetét követően 3 hónapon 
keresztül – évi nettó 4 százalékos hozammal 
számított időarányos – hozamot írunk jóvá 
az Ön szerződésén, feltéve, hogy az egyszeri 
díj 2020. novemberében kötött szerződés 
esetén legkésőbb 2020. december 1-ig, 
2020. decemberben kötött szerződés esetén 
2021. január 1-ig megfizetésre kerül.

allianz.hu

4% hozam* 
3 hónapos időtartamra  
az allianztól 

A hozam az általános szerződési feltételek szerint kerül 
jóváírásra, hogyha az egyszeri díj fentiek alapján megfize-
tésre került. 

A díj akkor tekintendő megfizetettnek, amikor az a biztosí-
tóhoz, a díj fogadása céljából rendszeresített számlára, a 
szerződésszám megjelölésével beérkezett.

mindez mit jelent önnek számokban 
kifejezve?

Ha Ön például 2020. november 10-én köt egy HozamMax 
egyszeri díjas szerződést 2 000 000 forint egyszeri díj-
jal – ami még novemberben be is érkezik – akkor 2020. 
december 1-jétől kezdődően 3 hónapon keresztül évi nettó 
4% hozammal számított hozamot írunk jóvá az Ön szerző-
désén, így 3 hónap után az Allianz Hungária Zrt. 2 019 751 
Ft biztosítási összeget fog nyilvántartani az Ön szerződé-
sén, vagyis a visszajuttatott többlethozam 19 751 Ft. 

A hozam számítása havi hozamszámítással történik, és 
havonta kerül tőkésítésre. A biztosító tört hónapra nem ír 
jóvá hozamot. A biztosító hozamot a hozamszámítási idő-
szakra fizet. 

A hozamszámítási időszak kezdete az alábbiak szerint 
kerül meghatározásra 2020. november 9. és 30. között 
kötött szerződések esetén:
–  Ha a biztosítási díj a biztosítási tartam kezdetéig érkezik 

be, akkor a hozamszámítási időszak kezdete a bizto-
sítási tartam kezdete. Vagyis, ha az egyszeri díj 2020. 
novemberében beérkezik, akkor a hozamszámítás kez-
dete: 2020. december 1. Ebben az esetben az akciós 
hozam 3 hónapra kerül elszámolásra.

–  Ha a biztosítási díj a biztosítási tartam kezdetét 
követően, de nem hónap elsején érkezik be, akkor 
a hozamszámítási időszak kezdete a díj biztosítóhoz 
történő beérkezését követő hónap elseje. Vagyis, ha 
az egyszeri díj 2020. decemberében érkezik be, akkor 
a hozamszámítás kezdete: 2021. január 1. Ebben az 
esetben az akciós hozam 2 hónapra kerül elszámo-
lásra. 

–  Ha a biztosítási díj a biztosítási tartam kezdetét köve-
tően, hónap elsején érkezik be, akkor a hozamszámítási 
időszak kezdete a díj biztosítóhoz történő beérkezé-
sének napja. Vagyis, ha az egyszeri díj 2021. január 
1-jén érkezik be, akkor a hozamszámítás kezdete: 2021. 
január 1. Ebben az esetben az akciós hozam 2 hónapra 
kerül elszámolásra.

A hozamszámítási időszak kezdete az alábbiak szerint 
kerül meghatározásra 2020. december 1. és 31. között 
kötött szerződések esetén:
–  Ha a biztosítási díj a biztosítási tartam kezdetéig, vagy 

azon a napon érkezik be, akkor a hozamszámítási idő-
szak kezdete a biztosítási tartam kezdete. Vagyis, ha 
az egyszeri díj 2020. decemberében, vagy 2021. január 
1-én beérkezik, akkor a hozamszámítás kezdete: 2021. 
január 1. Ebben az esetben az akciós hozam 3 hónapra 
kerül elszámolásra.

–  Ha a biztosítási díj a biztosítási tartam kezdetét köve-
tően, de nem hónap elsején érkezik be, akkor a hozam-
számítási időszak kezdete a díj biztosítóhoz történő 
beérkezését követő hónap elseje. Vagyis, ha az egyszeri 
díj 2021. januárjában érkezik be, akkor a hozamszámí-
tás kezdete: 2021. február 1. Ebben az esetben az akciós 
hozam 2 hónapra kerül elszámolásra.

*     3 hónapon keresztül évi nettó 4 százalékos hozammal számított időarányos hozam. 
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–  Ha a biztosítási díj a biztosítási tartam kezdetét köve-
tően, hónap elsején érkezik be, akkor a hozamszámítási 
időszak kezdete a díj biztosítóhoz történő beérkezé-
sének napja. Vagyis, ha az egyszeri díj 2021. február 
1-jén érkezik be, akkor a hozamszámítás kezdete: 2021. 
február 1. Ebben az esetben az akciós hozam 2 hónapra 
kerül elszámolásra.

A meghirdetett hozamokat a biztosító a www.allianz.hu 
honlapon és az ügyfélforgalom számára nyitva álló ügy-
félkapcsolati pontjain teszi közzé az érintett időtartam kez-
detét megelőző második napon.
Az akció keretében kötött szerződések határozott (10 éves) 
tartamúak. A szerződésre a HozamMax szerződési feltéte-
lek érvényesek.**  

Az elhelyezhető összeg szerződésenként legalább 
1 000 000 forint kell legyen.

Az akció a 2020. november 9. – december 31. között 
aláírt biztosítási ajánlat alapján létrejött szerződésekre 
érvényes, a visszavonás jogát az Allianz Hungária Zrt. 
fenntartja.

Bővebb információért keresse fel biztosításközvetítő-
jét, látogasson el az Allianz ügyfélkapcsolati pontjaiba, 
továbbá hívhatja az Allianz telefonos ügyfélszolgálatát 
(telefon szám: +36(1/20/30/70) 421-1-421) vagy ellátogat-
hat a www.allianz.hu weboldalra.

**  A biztosítási termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a HozamMax Álta-
lános Szerződési Feltételeiben és Ügyfél-tájékoztatójában található, valamint a biztosító a termékre vonatkozó 
további információkat, így az Ügyfél-tájékoztatót a Teljes Költség Mutatóról (TKM) internetes honlapján a Bit. 
153. § (6) bekezdése alapján, valamint a teljes költségmutató számításáról és közzétételéről szóló 55/2015. (XII. 
22.) MNB rendelet 10. § (5) bekezdése alapján, a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot az Európai 
Parlament és a Tanács 1286/2014/EU rendelete alapján teszi közzé.




