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GPK ZÁRADÉK
az Allianz Gondoskodás Program vagy Allianz Gondoskodás Program Plusz 

biztosításhoz 

1. Jelen záradék elfogadásának feltétele, hogy a szerző-

désre az ajánlattétel és a záradék elfogadásának időpont-

jában eseti díjat nem fizet a szerződő.

2. Jelen záradékkal ellátott Allianz Gondoskodás Program 

illetve Allianz Gondoskodás Program Plusz szerződés 

megtakarítási célra nem alkalmas. 

3. Jelen záradékkal ellátott Allianz Gondoskodás Program 

illetve Allianz Gondoskodás Program Plusz szerződéshez 

kapcsolódóan a záradék időtartama alatt eseti díj nem 

fizethető.

4. Jelen záradékkal ellátott biztosítási szerződésnek nincs 

lejárati, illetve visszavásárlási értéke, pénzkivonási és visz-

szavásárlási rendelkezés a szerződésre nem adható. Ezzel 

egyidejűleg a szerződő tudomásul veszi, hogy a záradék-

kal ellátott biztosítás nem minősül biztosítási alapú befek-

tetési terméknek és nem minősül megtakarítási jellegű 

életbiztosításnak.

5. A felek az Allianz Gondoskodás Programok szerződés 

megkötésének időpontjában a szerződő által átvett és 

elfogadott: 

–  Általános Szerződési Feltételeket és Ügyfél-tájékoztatót 

és a hozzá kapcsolódó,

 •  az 1. számú mellékletben szereplő „A” és „B” jelű 

Kondíciós listát,

 •  a 2. számú mellékletben szereplő „Választható 

eszközalapok és portfóliók bemutatása” című 

dokumentumot,

 •  a 3. számú mellékletben szereplő „Az eszközalapok 

kockázati besorolása az alkalmassági értékelés sze-

rint” című dokumentumot,

–  az Allianz Gondoskodás Program Plusz Különös 

Szerződési Feltételeit,

–  a kiegészítő biztosítások Általános Szerződési Feltételeit 

és Ügyfél-tájékoztatóját,

az ajánlat aláírásával és a záradék elfogadásával közös 

megegyezéssel hatályon kívül helyezik.

6. Az ajánlat aláírásával és a záradék elfogadásával az 

5. pontban felsorolt dokumentumok helyett az AHE-21239/2 

nyomtatványszámú

–   Az Allianz Gondoskodás Programok Kockázati Célra 

Általános Szerződési Feltételeket és Ügyfél-tájékoztatót 

és a hozzá kapcsolódó, 

 •  az 1. számú mellékletben szereplő Allianz 

Gondoskodás Programok Kockázati Célra „A” és „B” 

jelű Kondíciós listát, 

 •  a 2. számú mellékletben szereplő Választható eszköz-

alapok bemutatása című dokumentumot, 

–  az Allianz Gondoskodás Program Plusz Különös 

Szerződési Feltételeit,

–  az Allianz Gondoskodás Programok Kockázati Célra 

kiegészítő biztosítási fedezetek Általános Szerződési 

Feltételeket és Ügyfél-tájékoztatót 

tartalmazó – dokumentum lép hatályba.

7. Jelen záradék elfogadásával a szerződő tudomásul 

veszi, hogy a záradék nem visszavonható.
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