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A Hungária Alap 
befektetési egységekhez kötött életbiztosítás melléklete 
 
 

E melléklet tartalmazza a feltételekben definiált, és a tartam során változó adatok aktuális értékét. 
 
 

1. Minimális biztosítási díj:  10 000 Ft/hó,  
 30 000 Ft/negyedév, 
 60 000 Ft/félév,  
120 000 Ft/év. 

2. Alapkezelési díj: Az eszközalapok értékének évi 1,75 százaléka. 

3. Adminisztrációs költség: 470 Ft/díjfizetési gyakoriság; az eseti díjból a díj 2 ezreléke, befizetésenként 
minimum 500 Ft, maximum 2500 Ft. 

4. Átváltási költség: 
Minden átváltás ingyenes (0 Ft).  

5. Átirányítási költség: 
Minden átirányítás ingyenes (0 Ft).  

6. Díjmentesített szerződések 
minimális szolgáltatási értéke: 

 
100 000 Ft 

7. Választható eszközalapok: „Stabilitás” Állampapír és Kötvény eszközalap 
„Profit” Részvény eszközalap 
„Mérleg” Befektetési jegy eszközalap 
„Ötvözet” Vegyes eszközalap 

8. A garantált haláleseti biztosítási 
összeg az éves biztosítási díj 
arányában: 

18-40 éves belépési kor esetén: 5-szörös 
41-45 éves belépési kor esetén: 4-szeres 
46-50 éves belépési kor esetén: 3-szoros 
51-55 éves belépési kor esetén: 2-szeres 
56-65 éves belépési kor esetén: 1-szeres 

9. Alapnyitási költség: Naponta az Alapnyitási Egységek értékének 0,22842 ezreléke 

10. Tőkegyűjtési költség: Naponta a Tőkegyűjtési Egységek értékének 0,01373 ezreléke 

11. Befektetési arányok: Nincs korlátozva. 

12. A Bekerülési árfolyam: 

A Bekerülési és szolgáltatási 
árfolyam közötti különbség: 

A Bekerülési árfolyam a Szolgáltatási árfolyam 105 százaléka. 

 
A két árfolyam közötti különbség a Szolgáltatási árfolyam 5,00 százaléka. 
 

13.  Prémiumdíj: Eseti díjfizetés esetén a szerződő egyéni számláján az adminisztrációs költséggel 
csökkentett összeg 105 százalékát írja jóvá a biztosító, tehát a prémiumdíj 5 
százalék 

14.  Haláleseti kockázat költsége: A rendszeresen fizetendő díjak 2 százaléka. 

15.  A rendszeres biztosítási díjak 
egységekre történő átszámításának 
időpontja és árfolyama: 

A biztosító a rendszeres biztosítási díjat annak esedékességét követő első 
értékelési napon az akkor érvényes Bekerülési árfolyamon számítja át 
egységekké. 

A biztosító lehetőséget nyújt arra, hogy a szerződő a Hungária Alap befektetési egységekhez kötött életbiztosítás feltételének 
átváltásról és átirányításról szóló pontjaiban foglaltaktól eltérően az első két biztosítási évben is korlátlan számú átváltást és átirányítást 
kérjen. 
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