
CÉL

Ez a dokumentum tájékoztatja Önt az erre a befektetési ter-
mékre vonatkozó kiemelt információról. Ez a dokumentum nem 
marketinganyag. Az információközlést jogszabály írja elő azzal 
a céllal, hogy az Ön segítségére legyen e termék jellegének, koc-
kázatainak, költségeinek és az azzal elérhető lehetséges nyere-
ségnek és veszteségnek a megértésében, valamint a termék más 
termékekkel való összehasonlításában.

TERMÉK

A termék neve: Allianz Gondoskodás Program Plusz (942210)
A szolgáltató neve: Allianz Hungária Zrt. 
Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., 
Levelezési címe: 1368 Budapest, Pf. 191
Weboldala: www.allianz.hu 
Telefonszáma: +36 (1/20/30/70) 421-1-421 
Felügyeletét ellátó illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Kelt: Budapest, 2021. július 1.  
A KID felülvizsgálatának időpontja: 2021. május 11.

Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett, és meg-
értése nehéz lehet. 

MILYEN TERMÉKRŐL VAN SZÓ?    

Típus
 Befektetési egységekhez kötött rendszeres díjfizetésű 
életbiztosítás

A szerződés keretében az alábbi eszközalapok választhatók:

Pénzpiaci Forint (PPA) eszközalap Oroszország és Kelet-Európa 
Részvény (ORA) eszközalap

Állampapír (magyar) (ÁGA) 
eszközalap

Kína és Távol-Kelet Részvény (KRA) 
eszközalap

Magyar Kötvény (MKA) eszközalap Ipari Nyersanyagok Részvény (IPA) 
eszközalap 

Magyar Részvény (MRA) eszközalap Környezettudatos Részvény (KTA) 
eszközalap

Európai Kötvény (EKA) eszközalap Demográfiai Részvény (DMA) 
eszközalap

Európai Részvény (ERA) eszközalap BRIC Részvény (BRA) eszközalap

Nemzetközi Ingatlan (NIA) 
eszközalap

Allianz Menedzselt (AMA) 
eszközalap

Világgazdasági Részvény (VRA) 
eszközalap

Elszámolási Pénzpiaci (EPA) 
eszközalap

Célok
A biztosítás célja a biztosítási védelem és az eseti díjból képzett 
megtakarítás, az Ön igénye szerint. A díjból képzett egységek 
eszközalapokban kerülnek elhelyezésre. Az eseti díjból képzett 
befektetés hozamát az eszközalapok teljesítménye határozza 
meg. A befektetési politika tartalmazza az alapul szolgáló 
befektetési eszközöket és azok eszközalapokban lévő arányát, 
valamint a referencia értékeket. A befektetési politika szerint a 

referencia érték teljesítményét elérő hozam elérése a cél. Az esz-
közalap teljesítménye ettől eltérő lehet, többek között a vagyon-
arányos költségek és az esetleges devizaárfolyam változások 
miatt.

Megcélzott lakossági befektető
A jövőbeli céljaik elérése érdekében, biztosítási védelem és 
megtakarítás céljából biztosítási szerződést kötő ügyfelek. Az 
ügyfelek, akik tisztában vannak a biztosítás kockázataival, és azt 
tudásuk és tapasztalatuk alapján, az általuk választott időtávra 
vállalják. Az egyes eszközalapok eltérő befektetési kockázatvi-
selési képességgel és hozamvárakozással rendelkezők részére 
kerültek kialakításra. Az egyes eszközalapokra vonatkozó konk-
rét információ a biztosító honlapján (www.allianz.hu) érhető el, 
vagy a jelen Kiemelt információkat tartalmazó dokumentummal 
együtt kerül átadásra.

Biztosítási szolgáltatások és költségek
Az Allianz Gondoskodás Program Plusz szerződés megköthető 
kizárólag biztosítási védelem céljából. Ebben az esetben az 
alapbiztosítás halál esetére szóló szolgáltatást nyújt. Lehetőség 
van arra is, hogy a szerződő az alapbiztosításhoz további kiegé-
szítő fedezeteket válasszon, valamint megtakarítás céljából eseti 
díjat fizessen. 
A szerződés teljes életre szóló biztosítás, lejárati dátuma nincs. 
A kiegészítő fedezetek határozott tartamúak, a szerződési felté-
telekben foglalt esetekben és időtartamra a tartam automatiku-
san meghosszabbodik.

A főbiztosított halála esetén a biztosító az életbiztosítási fedezet 
alapján, valamint az egységszámlán meglévő egységeknek az 
esedékes költségekkel csökkentett aktuális értéke alapján nyújt 
szolgáltatást a kedvezményezettnek.  A termék visszavásárlá-
sára lehetőség van, a szerződés megkötését követően. A vissza-
vásárlás esetén a visszavásárlási értéket fizeti a biztosító. Ezen 
összeg a rendszeres díjból és eseti díjból képzett egységek visz-
szavásárlási értékének összege.

A biztosítási díj: A díjfizetési gyakoriság a szerződő választásától 
függően havi, negyedéves, féléves vagy éves lehet. 

A rendszeres díj 100%-a a kockázati fedezetek díja. Az eseti díj 
biztosítási szolgáltatást nem tartalmaz. A szerződés teljes éves 
díja minimum 96 000Ft.

A „Teljesítmény-forgatókönyvek” részben kerül bemutatásra az 
átlagos befektetett összeg becsült értéke.
A termék előállítója nem jogosult egyoldalúan megszüntetni a 
szerződést. A szerződő felmondhatja a szerződést.
A szerződés automatikusan megszűnhet:
–  Díjnemfizetéssel, a díjesedékesség napjára 

visszamenőlegesen.
–  Ha a szerződés díja nem éri el a minimális rendszeres díjat, az 

azt megelőző hónap végével, amikor a szerződés rendszeres 
díja a minimális díj alá csökkenne.

–  El nem számolt költségek miatt a költségtétel első esedékes-
sége hónapjának utolsó napjával.

KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ 
DOKUMENTUM
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Ez a táblázat bemutatja, hogy mennyi pénzt kaphat vissza a 
következő 10 évben (ajánlott tartási idő), különböző forgató-
könyvek szerint, feltételezve, hogy 
– az első évben 3 000 000 Ft-ot fektet be eseti díjként. 

A bemutatott forgatókönyvek szemléltetik, hogy befektetése 
hogyan teljesíthet. Összehasonlíthatja őket más termékek 
forgatókönyveivel.

A bemutatott forgatókönyvek a jövőbeli teljesítmény múltbeli, a 
befektetés értékének változására vonatkozó tényeken alapuló 
becslését jelentik, és nem szolgálnak pontos mutatóként. Az Ön 
által kapott összeg a piac teljesítményétől és attól függően vál-
tozik, hogy Ön meddig tartja meg a befektetést/terméket.

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körül-
mények esetén mekkora összeget kaphat vissza, és nem veszi 
figyelembe azt az esetet, amikor nem vagyunk képesek Önt 
kifizetni.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a jövőre vonatkozóan a piaci fejlemé-
nyeket nem lehet pontosan előre jelezni. A bemutatott forgató-
könyvek csak a lehetséges kimenetelek egy részét jelzik. A tény-
leges hozamok ettől eltérőek lehetnek.

A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a ter-
méknek az összes költségét, és tartalmazzák az Ön tanácsadó-
jának és forgalmazójának a költségeit. A számadatok nem veszik 
figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén 
befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.  

MI TÖRTÉNIK, HA AZ ALLIANZ HUNGÁRIA ZRT. NEM TUD FIZETNI?

Az egyes eszközalapok közötti választás joga a szerződőt illeti 
meg. A befektetési kockázatot is a szerződő viseli. A biztosító az 
egyes eszközalapok befektetési politikájában foglaltak szerint 
tőke- és/vagy hozamgaranciát, illetve tőke- és/vagy hozamvé-
delmet nem vállal. 
Befektetővédelmi rendszer vagy garancia rendszer nem fedezi 
a lakossági befektetőnek a biztosítási szerződéssel kapcsolatos 
pénzügyi veszteségét, abban az esetben sem, ha a biztosító nem 
tud eleget tenni fizetési kötelezettségének. Ennek valószínűsége 
azonban a biztosító több mint 25 éves magyarországi fennál-
lása, folyamatosan stabil pénzügyi helyzete és tőkeerős nemzet-
közi háttere miatt alacsony.

MILYEN KÖLTSÉGEK MERÜLNEK FEL?

A hozamcsökkenés (Reduction in Yield, RIY) megmutatja, hogy az 
Ön által fizetett teljes költség milyen hatással lesz az Ön által elér-
hető befektetési hozamra. A teljes költség figyelembe veszi az egy-
szeri, a folyó és a járulékos költségeket, azonban nem tartalmazza 
az Ön különböző rendelkezései alapján felszámított esetleges költ-
ségeket. Ezen költségeket a termék Kondíciós listái tartalmazzák, s 
azok befolyásolhatják a szerződésének tényleges költségét. 
Az itt bemutatott összegek magának a terméknek a kumulatív költ-
ségei, három különböző tartási időre vonatkozóan. Tartalmazzák a 
korai kilépés potenciális szankcióit. A számadatok azon a feltétele-
zésen alapulnak, hogy Ön 3 000 000 Ft eseti díjat fektet be. A szám-
adatok becslések, a jövőben változhatnak. 

TELJESÍTMÉNY-FORGATÓKÖNYVEK
 

Befektetés: 3 000 000 Ft
Biztosítási díj: 0 Ft/hó

1 év 5 év 10 év
(ajánlott tartási idő)

[Túlélési] forgatókönyvek

Stresszforgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza 
a költségek levonása után.

139 161 Ft - 2 900 770 Ft 518 374 Ft - 2 774 158 Ft 156 859 Ft - 2 579 651 Ft

Éves átlagos hozam -95,36% - -3,31% -29,61% - -1,55% -25,55% - -1,50%

Kedvezőtlen forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza 
a költségek levonása után.

2 139 370 Ft - 2 936 560 Ft 1 549 496 Ft - 3 207 941 Ft 1 134 306 Ft - 4 221 731 Ft

Éves átlagos hozam -28,69% - -2,11% -12,38% - 1,35% -9,27% - 3,48%

Mérsékelt forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza 
a költségek levonása után.

2 937 823 Ft - 3 399 354 Ft 2 701 767 Ft - 5 551 066 Ft 2 433 187 Ft - 10 253 190 Ft

Éves átlagos hozam -2,07% - 13,31% -2,07% - 13,10% -2,07% - 13,08%

Kedvező forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza 
a költségek levonása után.

2 946 745 Ft - 4 482 595 Ft 2 720 211 Ft - 9 660 738 Ft 2 459 509 Ft - 24 660 322 Ft

Éves átlagos hozam -1,78% - 49,42% -1,94% - 26,35% -1,97% - 23,45%

MILYEN KOCKÁZATAI VANNAK A TERMÉKNEK, ÉS MIT KAPHATOK 
CSERÉBE?

Kockázati mutató

A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 10 évig megtartja 
a terméket. A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha 
korábban váltja vissza a terméket.

Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e termék más 
termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy 
a termék milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a 
piaci mozgások miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni.

Ezt a terméket a 7 osztály közül a 3-5. osztályokba soroltuk, 
amelyek a közepesen alacsonytól a közepesen magasig ter-
jedő kockázati osztályok. A befektetéshez kapcsolódó kockázat 
és a hozam eltérő lehet a választott eszközalap alapján. A biztosítás 
teljesítménye a választott eszközalapok hozamától függ. 

Felhívjuk figyelmét a befektetéssel kapcsolatos kockázatokra, 
amelyek befolyásolják a termék visszavásárlási értékét. A hozam 
a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye és bizonytalan.

Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci telje-
sítménnyel szemben, ezért befektetését részben vagy egészben 
elveszítheti.

Ha mi nem vagyunk képesek teljesíteni az Önnek járó kifizetést, 
Ön elveszítheti a teljes befektetését.

1 2 3 4 5 6 7
ALACSONYABB KOCKÁZAT MAGASABB KOCKÁZAT
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A költségek időbeli alakulása
A terméket Önnek értékesítő vagy arról Önnek tanácsot adó 
személy egyéb költségeket is felszámíthat. Ebben az esetben az 
adott személy tájékoztatja Önt ezekről a költségekről, és bemu-
tatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön 
befektetésére. 

Az Ön által választott eszközalapoktól függően eltérőek a fel-
merülő költségek. Az alábbi táblázat összesítve megmutatja a 
teljes költség és a hozamra gyakorolt hatás minimum és maxi-
mum értékét.

Ha Ön 1 év után visszaváltja Ha Ön 5 év után váltja vissza
(ajánlott tartási idő fele)

Ha Ön 10 év után váltja vissza
(ajánlott tartási idő )

Teljes költség 38 534 Ft - 69 917 Ft 184 848 Ft - 430 763 Ft 351 321 Ft - 1 139 314 Ft

Az évente a hozamra gyakorolt hatás (RIY) 1,28% - 2,47% 1,28% - 2,47% 1,28% - 2,47%

A költségek összetétele
Az alábbi táblázat bemutatja:
– a különböző költségtípusok által az ajánlott tartási idő végén Ön által elérhető befektetési hozamra gyakorolt éves hatást;
– a különböző költségkategóriák jelentését.

Ez a táblázat bemutatja az évente a hozamra gyakorolt hatást
 

Egyszeri költségek Belépési költségek 0,00% - 0,00% A befektetésének kezdetekor Ön által fizetett költségek hatása.  Ez magában 
foglalja termékének a forgalmazási költségét.

Kilépési költségek Nincs A befektetésének lejáratakor történő kilépési költségeinek hatása.

Folyó költségek Portfólióügyleti költségek 0,10% - 1,12% A termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vétele és 
eladása költségeinek hatása.

Egyéb folyó költségek 1,18% - 1,37% A befektetéseinek kezeléséért általunk évente felszámított költségek és a II. 
szakaszban bemutatott költségek hatása.

Járulékos költségek Teljesítménydíjak Nincs A teljesítménydíj hatása. Ezt akkor vonjuk le a befektetésből, ha a termék 
X%-kal felülteljesíti az Y referenciaértéket.

Nyereségrészesedés Nincs A nyereségrészesedés hatása. Ezt akkor vonjuk le, ha a befektetés X%-nál 
jobban teljesített. A végső hozam Y%-ának kifizetésére a befektetésből való 
kilépést követően kerül sor. 

Az egyes eszközalapokra vonatkozó konkrét információ a biztosító 
honlapján (www.allianz.hu) érhető el, vagy a jelen Kiemelt infor-
mációkat tartalmazó dokumentummal együtt kerül átadásra. 
Az egyes eszközalapok mögöttes befektetési költségei – amit 
a fent bemutatott teljes költség már tartalmaz – a biztosító hon-
lapján (www.allianz.hu) érhetők el.

MEDDIG TARTSAM MEG A TERMÉKET, ÉS HOGYAN JUTHATOK 
KORÁBBAN A PÉNZEMHEZ? 

Ajánlott tartási idő: 10 év 

A fenti ajánlott tartási idő a hosszútávú öngondoskodás ösztön-
zése érdekében került meghatározásra. Az ajánlott tartási idő 
figyelembe veszi, hogy a megtakarítási időszak növekedésével 
párhuzamosan a szerződés költséghatékonysága növekedjen, 
így az ügyfél által elérhető hozamok is emelkedjenek. A szerződő 
által választható egyes eszközalapok ajánlott tartási ideje eltérő. 
A hosszútávú öngondoskodás érdekében a termék ajánlott tar-
tási ideje a fenti időtartam.

Lehetőség van a szerződés ajánlott tartási idő előtti megszünte-
tésére (felmondás). Ez esetben a biztosító a szerződési feltételek-
ben meghatározottak szerint, erre vonatkozó költség levonása 
nélkül megfizeti a visszavásárlási értéket.

HOGYAN TEHETEK PANASZT?

A termékkel vagy a biztosítónak, a termékkel kapcsolatos 
tanácsadást nyújtó vagy azt értékesítő személynek a magatar-
tásával kapcsolatos észrevételeit, panaszait az alábbi módokon 
juttathatja el.

Postai cím: 1368 Budapest, Pf. 191., 
E-mail cím: biztositopanasz@allianz.hu
Telefon: +36(1/20/30/70)421-1-421 Fax: 06-1-269-2080
További információk a biztosító honlapján (https://www.allianz.hu/
hu_HU/lakossagi/karbejelentes-es-ugyintezes/online-ugyintezes.
html#egyebugyek) érhetők el. Panaszát panaszbejelentő lapon, 
vagy bármilyen formátumban megadhatja.
Amennyiben Ön természetes személy (fogyasztó) és társaságunk 
a panaszát elutasítja, vagy nem kap választ, az alábbi jogorvos-
lati lehetőségeket veheti igénybe:
–  Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ-

jánál fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet; amelynek 
levelezési címe: 1534 Budapest BKKP Pf. 777.; telefonszáma: +36-
80-203-776; e-mail címe: ugyfelszolgalat@mnb.hu. vagy

–  a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményez-
heti, melynek székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 
9.; levelezési címe: Magyar Nemzeti Bank, 1525 Budapest 
BKKP Pf. 172.; telefonszáma: +36-80-203-776; e-mail címe: 
ugyfelszolgalat@mnb.hu, vagy 

–  jogvita esetén bírósághoz fordulhat.
Amennyiben Ön nem fogyasztó, jogvitája rendezése érdekében 
bírósághoz fordulhat.

TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK

A biztosító a szerződés megkötését megelőzően a jelen 
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum átadása mel-
lett a Szerződési feltételeket és Ügyfél-tájékoztatót és a Teljes 
Költség Mutatóról szóló ügyfél-tájékoztatót adja át a hatályos 
biztosítási tevékenységről szóló törvényben foglalt kötelezettsé-
gek alapján. A szerződési feltételek és ügyfél-tájékoztatók elér-
hetők a biztosító honlapján (www.allianz.hu).



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'GMN-Pest\(Acrobat6\)'] Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        5.669290
        5.669290
        5.669290
        5.669290
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


		2021-06-24T08:48:09+0100
	Budapest
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




