allianz.hu

Élet- és
személybiztosítás

Hasznos információk
dióhéjban

AHE-00104/3

Allianz Életprogram
szerződésekhez

1/4

A befektetési egységekhez kötött (unit linked típusú) életbiztosítások jellemzően az öngondoskodást elősegítő, hosszútávú
konstrukciók, melyek választása esetén kérjük, legyen figyelemmel a biztosító által az alkalmasságra vonatkozó nyilatkozatban foglaltakra, valamint olyan eszközalapot válasszon,
amely megfelel a kockázatvállalási hajlandóságának és
veszteségviselési képességeinek.
A termékek költségszerkezetéből és befektetési időtávjaiból
adódóan előfordulhat, hogy elsősorban a tartam elején, befektetéseinek értéke alacsonyabb lehet az Ön által befizetett díjaknál.

Visszavásárlási érték
a tartam első éveiben

Amennyiben szerződésének visszavásárlásáról döntene, kérjük,
vegye figyelembe, hogy a folyamatos díjas szerződések, folyamatos díjakból képzett tartalékának visszavásárlási értéke
100%, de ez nem egyenlő az Ön által befizetett összeggel,
mivel abból a biztosító a szerződési feltételek értelmében
költséglevonásokat érvényesít.

Jövőbeni célokhoz
igazodó kockázati
fedezetek díja

Szerződésének biztosítási díját jövőbeni céljainak eléréséhez
igazodóan válassza meg. Kérjük, gondoljon arra is, hogy
amennyiben életbiztosításához kockázati fedezeteket is választott (pl.: életbiztosítási, baleset-biztosítási, rokkantsági fedezet,
műtéti térítés, stb.), a fedezetek költségei az Ön által befektetni
kívánt összeget és ezzel a szerződés visszavásárlási értékét is
csökkentik.

A várható kockázatok és
hozamok mérlegelése

A befektetési egységekhez kötött (unit-linked típusú) életbiztosítások esetében a választható eszközalapok eltérő kockázatúak.
Kérjük, hogy mindig a várható kockázatok és az Ön által elvárt
hozamok mérlegelése mellett válasszon az eszközalapok közül.
Javasoljuk, hogy befektetett egységeit ossza meg a kockázatos és a
biztonságosabb eszközalapok között. A kockázatok csökkentése érdekében, a megtakarítási időszak vége felé közeledve érdemes a befektetett egységeinek növekvő részét alacsonyabb kockázatú eszközalapba helyezni. Felhívjuk a figyelmét, hogy az eszközalapok
kiválasztásában és fenntartásában rejlő befektetési kockázatok Önt
terhelik.

Hozamfigyelő
szolgáltatás

A befektetési egységekhez kötött (unit-linked típusú) életbiztosítások esetében a befektetésének nyereségességét nagyban befolyásolja a portfólió folyamatos és megfelelő kezelése. Amennyiben
ilyen terméket választ, minden esetben javasoljuk Hozamfigyelő
szolgáltatásunk igénybevételét, amely azonnal értesíti Önt, ha a
befektetett egységeinek árfolyama csökkenni vagy növekedni kezd.
Lehetősége van arra is, hogy megtakarításai a csökkenést követően
automatikusan biztonságos eszközalapba kerüljenek átváltásra.
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Az egészségi nyilatkozat aláírása előtt, kérjük, győződjön meg
egészségi adatainak helyességről, mert egy esetleges szolgáltatási igény benyújtásakor a biztosítótársaság mentesülhet a
kifizetés alól, ha a nyilatkozaton valótlan adatok szerepelnek.

Díjmentesítés

Rendszeres díjfizetésű életbiztosítási szerződés esetén lehetősége van arra, hogy anyagi helyzetének függvényében a szerződés díjmentesítését kérje. Ekkor a biztosító kockázatvállalása
továbbra is fennáll, azonban a szerződés fenntartásával kapcsolatos költségek, az esetleges rendelkezéseinek (pl. pénzkivonás) költségei, továbbá a választott kockázati fedezetek költségei a díjmentesítés alatt is levonásra kerülnek, melynek
eredményeképpen az egységszámláján lévő pénzösszeg csökkenhet.

Inflációs hatások
kiküszöbölése

Az inflációs hatások kiküszöbölésének érdekében életbiztosításának éves díja minden évfordulókor a szerződésben meghatározott mértékben növekszik (indexálódik), ily módon segítve szerződésének jövőbeni értékállóságát. Amennyiben
élethelyzete megváltozik, Önnek lehetősége van a minimális
indexnél magasabbat igényelni, illetve a kockázati fedezetek
esetében az indexálást egy vagy több évig szüneteltetni.

Aktuális
visszavásárlási érték

Mielőtt biztosításának visszavásárlásáról dönt, kérjük, minden
esetben tájékozódjon a szerződése aktuális visszavásárlási értékéről.

30 napon belüli
felmondás

A biztosítási szerződésnek a szerződés létrejöttéről szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belüli, indoklás
nélküli, Önt megillető felmondása esetén a befizetett díjat fizetjük vissza, a költségek levonása nélkül. (A 30 napon belüli felmondás lehetősége csak a természetes személy szerződőket illeti meg, gazdaság társaságokra nem vonatkozik.)

Szerződésinformációk

Szerződésének bármely részletéről az alábbi telefonszámokon
érdeklődhet, személyes- vagy cégadatainak azonosítása mellett: +36 (1/20/30/70) 421-1-421.
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