
Ajánlat

Euró Expressz



Biztosítás-
Kötvényszám: közvetítô neve:

Kódja: Területi kódja:

Érkeztetés:

AjánlatUNIQA Biztosító Zrt.
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74.
Tel.: +36 1 5445-555 · Fax: +36 1 2386-060

Életbiztosítás
Ajánlatszám: E-UL

Kedvezményezettek

Családi és utóneve: Családi és utóneve: Családi és utóneve:

Születési (elôzô, leánykori) neve, ha eltér: Születési (elôzô, leánykori) neve, ha eltér: Születési (elôzô, leánykori) neve, ha eltér:

Születési ideje (év, hó, nap): Születési helye: Születési ideje (év, hó, nap): Születési helye: Születési ideje (év, hó, nap): Születési helye:

Édesanyja születési neve: Édesanyja születési neve: Édesanyja születési neve:

Lakcíme: Lakcíme: Lakcíme:

Arány: Elérésre Halálesetre Arány:  Elérésre                 Halálesetre Arány: Elérésre                  Halálesetre% % % % % % 

Biztosított Azonos a szerzôdôvel  igen nem 

Partnerkód: Neme:   férfi nô Családi állapota:   nôtlen  hajadon házas elvált  özvegy  

Van-e/volt-e életbiztosítása társaságunknál? igen nem  
Igen esetén mekkora biztosítási összegre
– megszünésének oka:

Van-e életbiztosítása más biztosítótársaságnál? igen nem  Igen esetén mekkora biztosítási összegre:

Családi és utóneve: Születési (elôzô, leánykori) neve, ha eltér:

Születési ideje (év, hó, nap): Születési helye: Édesanyja születési neve:

Lakcím/ ir. sz., helység, utca, házszám, emelet, ajtó: Tel./Fax:

Állampolgársága: Adóazonosító jele: Foglalkozása (tényleges tevékenysége):

Személyazonosító igazolvány típusa, száma, betûjele: Érvényessége: (év, hó, nap): Lakcímigazoló kártya száma, betûjele:

Szerzôdô (ha magánszemély)

Neme: férfi nô Partnerkód:

Van-e más biztosítása Társaságunknál? igen nem

Családi és utóneve:

Születési (elôzô, leánykori) neve, ha eltér:

Születési ideje (év, hó, nap): Születési helye:

Állampolgársága: Foglalkozása (tényleges tevékenysége):

Édesanyja születési családi és utóneve:

Lakcíme/ ir. sz., helység:

utca, házszám, emelet, ajtó:

Levelezési címe/ ir. sz., helység:

utca, házszám, emelet, ajtó:

Tel./fax: E-mail cím:

Személyazonosító igazolvány, típusa, száma, betûjele:  Érvényessége (év, hó, nap):

Lakcímigazoló kártya száma, betûjele: Adóazonosító jele:

Szerzôdô (ha nem magánszemély)

Cég teljes neve:

Rövidített név: Cég formája:

Cég cégjegyzék (azonosító okirat) száma: Cégbejegyzés kelte:

Székhely, fióktelep címe:

Telephely (levelezési) címe:

Cég fô tevékenységi köre: Cég adószáma:

Cégjegyzésre, képviseletre jogosult családi és utóneve:

Születési (elôzô, leánykori) neve, ha eltér:

Születési ideje (év, hó, nap): Születési helye:

Állampolgársága: Beosztása:

Édesanyja születési családi és utóneve:

Cégjegyzésre, képviseletre jogosult lakcíme:

Személyazonosító igazolvány, típusa, száma, betûjele:  Érvényessége (év, hó, nap):

Lakcímigazoló kártya száma, betûjele:



Dátum:

szerzôdô aláírása biztosított (ha nem azonos a szerzôdôvel) aláírása

A szerzôdô és biztosított azonosítását a jogszabályokban – különös tekin-
tettel a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelôzésérôl és meg -
akadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. Törvényben – meghatározott
módon elvégeztem:

A magánszemély szerzôdô aláírásával igazolja, hogy a szerzôdést saját nevében köti. Nem magánszemély szerzôdô esetén a szerzôdés aláírója kijelenti,
hogy ô jogosult a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezô más szervezet képviseletére, és annak nevében jár el.

A szerzôdés egyéb adatai Termékkód:

Biztosítás és díjfizetés kezdete: Tartama: Biztosítás lejárata: Belépési kor:

év hó nap év év hó nap év

UNIQA Biztosító Zrt. Róbert Károly krt. 70–74., Budapest – UniCredit Bank Hungary Zrt. EURO díjbevételi bankszámla javára

S.W.I.F.T. kód (BIC): BACX HUHB

Díjfizetés módja: banki átutalással UniCredit bankfiókban készpénzzel

A szerzôdô bankszámlájának adatai:        devizaszámla forintszámla

Számlavezetô fiók neve, címe:

S.W.I.F.T. kód (BIC): Nemzetközi Számlaszám (IBAN):

1. Egészséges-e, illetve egészségesnek érzi-e magát? Teljes-e munkaképessége? igen  nem  

2. Rendszeres orvosi kezelés, illetve kontroll alatt áll-e, szed-e rendszeresen valamilyen gyógyszert? igen  nem  

3. Fogyaszt-e rendszeresen alkoholt? igen  nem  

4. Volt-e az elmúlt öt évben betegség miatt 30 napnál hosszabb ideig folyamatosan munkaképtelen? igen  nem  

5. Van-e örökölt, illetve szerzett betegsége? igen  nem  

6. Nyugdíjat állapítottak-e meg az Ön részére? igen  nem  

Biztosított nyilatkozata

Általános nyilatkozatok, hozzájárulások
1. A szer zô dô és a biz to sí tott ki je len tik, hogy a je len aján lat ban és egész sé gi nyi lat ko zat ban fel tett kér dé sek re adott vá la szok a va ló ság nak meg fe lel nek, azo kat pon to san je -

gyez ték le, va la mint tu do má sul ve szik, hogy va lót lan ada tok köz lé se vagy a va lós ada tok el hall ga tá sa a biz to sí tó men te sü lé sét von hat ja ma ga után.
A szer zô dô és a biz to sí tott fel ha tal ma zást ad nak a biz to sí tó nak a kö zölt ada tok el lenôr zé sé re. A biz to sí tott aláírá sá val hi te le sít ve fel ha tal maz za a koc ká zat el vál la lá sá val és a
biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé vel össze füg gô, a biz to sí tott egész sé gi ál la po tá ra és egész ség biz to sí tá si el lá tá sai ra vo nat ko zó adatait jogszabályi felhatalmazás alapján nyil-
vántartó személyeket és szervezeteket (többek között házi  or vo s, tár sa da lom biz to sí tá si szerv), hogy ezen ada to kat a biz to sí tónak, a biztosító ké ré sé re, átad ják.

2. A szer zô dô és a biz to sí tott hoz zá já rul nak, hogy a megadott ada to kat – a biz to sí tott egész sé gi ál la po tá ra vo nat ko zó ada to kat is be leért ve –, továbbá a biztosítási szerzôdés
megkötésével, módosításával, állományban tartásával, a biztosítási szerzôdésbôl származó követelések megítélésével közvetlenül összefüggô, azokhoz elengedhetetlenül
szük séges adatokat a biz to sí tó nyil ván tart sa, és ebben a körben felhasználja, illetve a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrôl szóló hatályos törvényben meghatározott
egyéb célok körében az arra jogosultak, illetve (kül föl di) vi szont biz to sí tó  vagy a biztosító (kül föl di) adat ke ze lô szerv e számára to váb bít sa.
A biz to sí tá si ti tok te kin te té ben a biz to sí tó a Biz to sí tá si tör vény sze rint jár el. Az ügy fe lek ada tait en nek meg fe le lôen a biz to sí tó a biz to sí tá si ti tok meg sér té se nél kül – a tör -
vény ben meg ha tá ro zott eset ben – az ott meg ne ve zett szer vek nek to váb bít hat ja.

3. A szer zô dô és biz to sí tott ki je len tik, hogy ren del kez nek fel ha tal ma zás sal a ked vez mé nye zett ada tai nak megadá sá ra.

4. A szer zô dô és biz to sí tott tu do má sul ve szik, hogy a je len aján la ton rög zí tett ada taik meg vál to zá sát 5 mun ka na pon be lül írás ban kell je len te niük a biz to sí tó nak.

5. A szer zô dô és biz to sí tott tu do má sul ve szik, hogy az UNIQA Biztosító Zrt.-nek jo gá ban áll je len aján la tot – a köt vény kiál lí tá sá ra jo go sult egy ség hez tör té nô beér ke zés tôl szá -
mí tott – 15 na pos ha tár idôn be lül in dok lás nél kül eluta sí ta ni. A díj elô le get az UNIQA Biztosító Zrt. je len aján lat el fo ga dá sa ese tén díj fi ze tés ként be tud ja, az aján lat eluta sí tá -
sa ese tén pe dig a szer zô dô ré szé re visszautal ja.

6. A szerzôdés tekintetében a magyar jogrend az irányadó, az alkalmazási jog és az alkalmazott nyelv a magyar.

7. Szó be li köz lé sek vagy ki kö té sek csak ak kor ér vé nye sek, ha azo kat az UNIQA Biztosító Zrt. il le té kes szer ve írás ban iga zol ja.
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Megtakarítási céljainak és élethelyzetének áttekintése alapján az Ön igényeinek és befektetési koc ká zat -
vállalási hajlandóságának leginkább megfelelő Euró Expressz nevű terméket ajánljuk, az igényeivel
összhangban lévő, kért _________ éves tartamra. A fizetendô díj meghatározásánál az Ön célkitűzésén túl
a megtakarítási lehetőségeit is figyelembe vettük.

Az igényfelmérés megtörténte után a biztosítóról és az általam választott Euró Expressz életbiztosítási ter-
mékről a biztosítási szerződés megkötése előtt tájékoztatást kaptam, és az általam átvett alábbi doku men -
tumok tartalmát az ajánlat aláírása előtt megismertem.

Az átvett dokumentumok felsorolása:

1.  Az Euró Expressz biztosítás feltételei. Termékkód: 503

2.  Az Euró Expressz biztosításhoz tartozó: 1. sz., a 2008. november 1-jétôl érvényes 2. sz. 
és a 2007. június 1-jétôl érvényes 3. sz. mellékletek

3.  Az 1. pontban megnevezett termékhez tartozó ügyféltájékoztató

4.

5.

Tudomásul veszem, hogy biztosítási szerződésem visszavásárlási értékeiről a biztosítási szerződés létrejöttét
igazoló kötvénnyel egyidejűleg kapok írásos tájékoztatást.

Dátum: 

a szerzôdô aláírása a biztosítás biztosítottjának aláírása
(ha nem azonos a szerzôdôvel)

Nyilatkozat
UNIQA Biztosító Zrt.
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74.
Tel.: +36 1 5445-555 · Fax: +36 1 2386-060

Jelen nyilatkozattal adott kifejezett hozzájárulásommal feltétel nélkül beleegyezek abba, hogy az UNIQA Biztosító Zrt. marketing
tevékenység, valamint közvetlen üzletszerzés céljából elektronikus levelezés vagy más egyéni kommunikációs eszköz útján, és
postai úton megkeressen. Jelen közvetlen megkereséshez adott hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül,
ingye nesen visszavonható névvel, születési idővel, lakcímmel és partnerkóddal ellátott és a következő e-mail címre meg kül dött
nyilatkozattal: lemondom@uniqa.hu; postai úton: UNIQA Biztosító Zrt., 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74. „Központi
szerzôdésfeldolgozási osztály” címre.

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt hozzájárulás megadása önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. 

Dátum: 
ügyfél aláírása



Tisz telt Part ne rünk!

Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak meg té te le elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter -
mé künk re vo nat ko zó je len tá jé koz ta tón kat és az „EURÓ EXPRESSZ” biz to sí tás szer zô dé si fel té te leit.

Biz to sí tónk az UNIQA Biz to sí tó Rt., 1134 Bu da pest, Ró bert Ká roly krt. 70–74.
Felügye le ti szer vünk: Pén zü gyi Szer ve ze tek Ál la mi Felügye le te, 1013 Bu da pest, Krisz ti na krt. 39. (1535 Bu da pest, 114.,
Pf. 777)

A ter mék be fek te té si egy sé gek hez kö tött, egy sze ri dí jas élet biz to sí tás, mely nek dí ja euróban ese dé kes, euróban tör té nik
a szer zô dé sek nyil ván tar tá sa és a szol gál ta tás ki fi ze té se is.
A befektetéssel összefüggő speciális fogalmakat, a befektetési hozam visszajuttatásának módját, az eszközalapok
befektetési politikájának módosíthatóságára, az eszközalapok létrehozására, lezárására, megszüntetésére, felfüg-
gesztésére vonatkozó, továbbá a befektetés módosításához szükséges tudnivalókat a feltételek I. fejezete, a választ-
ható eszközalapok befektetési politikáját a 2. sz. melléklet ismerteti. Kérjük, tanulmányozza át figyelmesen a szerződé-
si feltételeket, mivel a befektetések kockázatát – beleértve az eszközalapokat alkotó további alapok likviditási hely-
zetébôl fakadó fizetôképességi kockázatokat is – Ön viseli.

Fel hív juk fi gyel mét, hogy a biz to sí tás dí ját Tár sa sá gunk UniCredit Bank nál ve ze tett, az aján la ton megadott szám lá já ra kell
be fi zet ni, il let ve átutal ni. A biz to sí tó a be fi ze tett összeg nagy sá gá tól és pénz ne mé tôl füg get le nül a megadott szám lán meg -
je le nô, az Ön aján la tá nak sor szá má val azo no sí tott euró össze get te kin ti a biz to sí tás dí já nak, a be fi ze tés sel, a pénz uta -
lá sá val, át vál tá sá val kap cso la tos ban ki költ sé gek a szer zô dôt ter he lik. 

A szer zô dé si fel té te lek ben sze rep lô további in for má ciók könnyebb fel lel he tô sé gét az aláb bi össze fog la ló val kí ván juk se gí -
te ni: 
– A biz to sí tá si szer zô dés jel lem zôi re vo nat ko zó ál ta lá nos is me re te ket, így töb bek kö zött a biz to sí tá si idô sza kot és tar ta -

mot, a biz to sí tó koc ká zat vi se lé sé nek kez de té re, to váb bá a koc ká zat vi se lés és a szer zô dés meg szû né sé re vo nat ko zó tud -
ni va ló kat a fel té te lek II. fe je ze té ben fog lal tuk össze.

– A biz to sí tá si ese mé nye ket és szol gál ta tá so kat a fel té te lek III. fe je ze te tar tal maz za.
– A díj fi ze tés re vo nat ko zó fel té te le ket a IV. fe je zet, a szer zô dést ter he lô le vo ná so kat az V. fe je zet, il let ve a 3. sz. mel lék let

tar tal maz za.
– A szol gál ta tás igény lé sé nek fel té te lei rôl a VII. fe je zet, a biz to sí tó men te sü lé sé nek fel té te lei rôl, az al kal ma zott ki zá rá sok -

ról a VIII. fe je zet tá jé koz tat.
– A szer zô dés szer zô dô ál ta li 30 na pon be lü li fel mon dá sa ese tén a a biz to sí tó a fel té te lek II.5.29. és a 3. sz. mel lék let 

8. pont já nak meg fe le lôen szá mol el a be fi ze tett díj jal. 
A szer zô dés ké sôb bi fel mon dá sa ese tén a szer zô dôt a VI. fe je zet ben is mer te tett vissza vá sár lá si ér ték il le ti meg.

– A fel té te lek ben és a szer zô dés ben nem érin tett kér dé sek ben a ha tá lyos ma gyar jog sza bá lyok az irány adók.
A szer zô dés sel kap cso la tos adó kö te le zett sé gek rôl, ked vez mé nyek rôl a sze mé lyi jö ve de lem adó ról szó ló tör vény ren del -
ke zik. Nem ma gán sze mély szer zô dô ese tén to váb bi elôírá so kat tar tal maz a tár sa sá gi adó ról szó ló tör vény, to váb bá a tár -
sa da lom biz to sí tás ra vo nat ko zó jog sza bá lyok.

Kü lön fel hív juk a fi gyel mét az aláb bi ál ta lá nos tud ni va lók ra: 
– A biz to sí tó jo go sult a biz to sí tá si szer zô dés sel, lét re jöt té vel, nyil ván tar tá sá val és szol gál ta tá sá val össze füg gôen tu do má sá -

ra ju tott sze mé lyes, egész sé gi és üz le ti ada tok – tör vé nyi elôírá sok nak meg fe le lô – ke ze lé sé re, ôr zé sé re. A biz to sí tó
kö te les az ada to kat biz to sí tá si ti tok ként ke zel ni. A biz to sí tá si ti tok kal, a biz to sí tó adat ke ze lé sé vel és az ada tok to váb bí tá -
sá val kap cso la tos tud ni va ló kat a X.1. fe je zet tar tal maz za.

– Az ügy fe lek ada tait a biz to sí tó a biz to sí tá si ti tok meg sér té se nél kül – a tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben – 
az aláb bi szer vek nek to váb bít hat ja: Pén zü gyi Szer ve ze tek Ál la mi Felügye le te, nyo mo zó ha tó ság és ügyész ség, bí ró ság,
bí ró sá gi vég re haj tó, ha gya té ki ügy ben el já ró köz jegy zô, adó ha tó ság, nem zet biz ton sá gi szol gá lat, Gaz da sá gi Ver seny hi -
va tal, gyám ha tó ság, egész ség ügyi ha tó ság, tit kos szol gá la ti esz kö zök al kal ma zá sá ra, tit kos in for má ció gyûj té sé re fel ha tal -
ma zott szerv, vi szont biz to sí tó, együttbiztosításban részt vál la ló biz to sí tó, ál lo mány-át ru há zás kor az át ve vô biz to sí tó, fiók -
te lep ese té ben a har ma dik or szág be li biz to sí tó, biz to sí tás köz ve tí tô, szak ta nács adó, a biz to sí tó ál tal ki szer ve zett te vé keny -
sé get vég zô part ner, országgyûlési biztos, a pénzmosás megelőzéséről és meg aka dá lyo zásáról szóló törvényben
meghatározott feladatkörével összefüggésben eljáró magyar bűnüldöző szerv vagy nemzetközi kötelezettségvállalás
alapján külföldi bűnüldöző szerv.

– A szer zô dés re vo nat ko zó aján lat aláírá sá val a szer zô dô és biz to sí tott hoz zá já rul nak, hogy ada tai kat a biz to sí tó kül föl di
biz to sí tó hoz, kül föl di vi szont biz to sí tó hoz vagy kül föl di adat ke ze lô szer ve zet hez to váb bít has sa.

– A biz to sí tás sal, il let ve a biz to sí tó val kap cso la tos pa na szok kal az UNIQA Biz to sí tó Rt. Ve zér igaz ga tó sá ga (1134 Bu da pest,
Ró bert Ká roly krt. 70–74.) fog lal ko zik. 
A szer zô dô ész re vé te lei vel, pa na szai val a Pén zü gyi Szer ve ze tek Ál la mi Felügye le té hez, il let ve a Nemzeti Fo gyasz tó vé del -
mi Hatósághoz (1088 Bu da pest, Jó zsef krt. 6.) vagy a bé kél te tô tes tü le tek hez, vég sô so ron bí ró ság hoz is for dul hat.

Kö szön jük, hogy Tár sa sá gun kat tisz tel te meg bi zal má val!

Ügyféltájékoztató



„Euró Expressz”
Az UNIQA Biztosító egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött 
életbiztosításának szerzôdési feltételei

I. A befektetéssel kapcsolatos fogalmak 1

II. A biztosítási szerzôdéssel kapcsolatos általános tudnivalók 2
II.1. A biztosítási szerzôdés alanyai 2
II.2. A biztosítási szerzôdés létrejötte 2
II.3. A szerzôdés hatályba lépése 2
II.4. A biztosító kockázatviselésének kezdete 2
II.5. A szerzôdés és kockázatviselés megszûnése 2
II.6. Közlési és változásbejelentési kötelezettség 3

III. Biztosítási események és szolgáltatások 3

IV. A biztosítási díj 3

V. A szerzôdést terhelô rendszeres levonások 4

VI. Visszavásárlás 4
VI.1. Visszavásárlás 4
VI.2. Részleges visszavásárlás 4

VII. A szolgáltatás teljesítése 4
VII.1. A szolgáltatás teljesítésének feltételei 4
VII.2. A teljesítéshez szükséges dokumentumok 4

VIII. A biztosító mentesülése, kizárások 4
VIII.1. Mentesülés 4
VIII.2. Kizárások 5

IX. Vegyes rendelkezések 5
IX.1. Az adatok nyilvántartása 5
IX.2. Adózással kapcsolatos jogszabályok 6
IX.3. Kötvénykölcsön 6
IX.4. A biztosítási kötvény elvesztése 6
IX.5. Panaszok bejelentése 6

1. sz  melléklet
Visszavásárlási, részleges visszavásárlási érték 7

2. sz. melléklet
Az eszközalapok befektetési politikája 8

3. sz. melléklet
A feltételekben ismertetett, változtatható adatok aktuális értékei 16



1

Je len fel té te lek az UNIQA Biztosító Zrt. (1134 Bu da pest, Ró bert
Ká roly krt. 70–74.) – to váb biak ban biz to sí tó – azon biz to sí tá si
szer zô dé sei re ér vé nye sek, ame lye ket ezen fel té te lek re hi vat ko zás -
sal kö töt tek. 
Az itt nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a ha tá lyos ma gyar jog sza bá -
lyok az irány adók.

I. A BEFEKTETÉSSEL KAPCSOLATOS FOGALMAK

1. Az ESZKÖZALAPOK a biz to sí tás dí já nak be fek te té sé re szol gá ló,
el kü lö ní tet ten ke zelt be fek te té si esz köz ál lo má nyok. Az egyes
ala pok a be fek te té sek tí pu sá ban és a be fek te té sek koc ká za tá -
ban tér nek el egy más tól. (Az egyes ala pok be fek te té si po li ti ká -
ját a je len fel té te lek 2. sz. mel lék le te is mer te ti.)

2. Az egyes esz köz ala pok – a ben nük va ló egy ség nyi ré sze se dést
ki fe je zô – BEFEKTETÉSI EGYSÉGEKRE van nak feloszt va. A szer zô dô -
nek az esz köz ala pok ból va ló ré sze se dé sét a szer zô dé sén nyil -
ván tar tott be fek te té si egy sé gek szá ma fe je zi ki. 

3. Az egyes szer zõ dé sek a hoz zá juk tar to zó be fek te té si egy sé -
gek ér té ke lé se ré vén ré sze sül nek a be fek te tés ered mé nyé bõl. 

A ka mat- és osz ta lék be vé te lek is az esz köz ala pok ba ke rül nek
vissza for ga tás ra, a be fek te tés sel össze füg gõ köz vet len költ sé -
gek (így kü lö nö sen az esz köz ala pok és az eset leg azo kat al ko -
tó to váb bi ala pok ke ze lõi ál tal fel szá mí tott költ sé gek) pe dig az
esz köz ala pok ér té ké bõl ke rül nek le vo nás ra.
Az esz köz ala pok ak tu á lis ér té ke alap ján tör té nik a be fek te té si
egy sé gek vé te li és el adá si árá nak meg ál la pí tá sa, ezért az esz köz -
alap ér té ké re gya ko rolt ha tá sok is a be fek te té si egy sé gek ár fo lya -
mán ke resz tül je lent kez nek.
A biz to sí tó az esz köz ala po kat le he tõ ség sze rint min den tõzs dei
na pon, az ún. ÉR TÉ KE LÉ SI NA PO KON új ra ér té ke li.  Érté kelési
napnak – amennyiben egy adott eszközalap esetében
annak befektetési politikája ettôl eltérôen nem rendelkezik
– olyan kereskedési nap minôsülhet, amelyen az
eszközalapok mögöttes befektetési esz kö zeinek vétele és
eladása egyaránt lehetséges, még pedig ugyanazon az
árfolyamon (befektetési alapok esetén egy jegyre jutó
nettó esz  köz  értéken).
A díj és szol gál ta tás fi ze té sé nek pénz ne mé tõl el té rõ pénz nem -
ben be fek te tett, il let ve nyil ván tar tott esz köz ala pok ese té ben a
be fek te té si egy sé gek ár fo lya mát a pénz ne mek egy más hoz vi -
szo nyí tott ár fo lya ma va la mint a pénz ne mek kö zöt ti át vál tá si
költ sé gek is be fo lyá sol ják.
A be fek te té si egy sé gek ár fo lya má nak vál to zá sá hoz, va la  -
mint az esz köz ala po kat al ko tó to váb bi ala pok lik vi di tá si (fi -
ze tõ ké pes sé gi) hely ze té hez, to váb bá a pénz  ne mek át vál tá -
si ará nya i hoz és az át vál tás költ sé ge i hez kap cso ló dó koc ká -
za tot tel jes egé szé ben a szer zõ dõ vi se li.

4. A be fek te té si egy ség VÉTELI ÁRA az az esz köz ala pon ként meg -
ha tá ro zott ak tuá lis ár fo lyam, me lyet a biz to sí tó a szol gál ta tá -
sok ki fi ze té se kor, a be fek te té si egy sé gek kész pénz ér té ké nek ki -
szá mí tá sa kor al kal maz. A vé te li ár fo lyam az esz köz alap ak tuá -
lis ér té ké nek és az alap ban ke zelt összes be fek te té si egy ség ak -
tuá lis szá má nak a há nya do sa.

5. A be fek te té si egy ség ELADÁSI ÁRA az az esz köz ala pon ként
meg ha tá ro zott ak tuá lis ár fo lyam, me lyet a biz to sí tó a biz to sí -
tá si díj be fek te té si egy sé gek re tör té nô át szá mí tá sá nál al kal -
maz. A vé te li és eladá si ár vi szo nyát a 3. sz. mel lék let 2. pont -
ja tar tal maz za. Az eladá si ár a vé te li árat leg fel jebb az eladá si
ár 5%-val ha lad hat ja meg.

6. A va la mely esz köz alap hoz tar to zó be fek te té si egy sé gek
AKTUÁLIS BEFEKTETÉSI ÉRTÉKE az esz köz alap egy be fek te té si egy -
sé gé nek az adott na pon, il let ve – amennyi ben az idô pont

nem ér té ke lé si nap ra esik – az azt kö ve tô el sô ér té ke lé si na pon
ér vé nyes vé te li árá val egye zik meg. A szer zô dés ak tuá lis be -
fek te té si ér té ke a szer zô dé sen nyil ván tar tott be fek te té si egy -
sé gek össze sí tett ak tuá lis be fek te té si ér té ke.

7. A meg lé vô be fek te té si egy sé gek  a ter mék hez ren del ke zés re
ál ló más ala pok ba – a 3. sz. mel lék let 4. pont já ban meg ha tá -
ro zott ke re tek kö zött – a szer zô dô írás be li ké ré sé re
ÁTHELYEZHETÔK.
Az át he lye zés vé te li áron tör té nik: az át he lye zés re ke rü lô be -
fek te té si egy sé gek ér té ke vé te li áron ke rül megál la pí tás ra,
mely ér ték – ked vez mé nye sen – ugyan csak vé te li áron ke rül az
új alap ban be fek te té si egy sé gek for má já ban jó váírás ra. Az át -
he lye zés re az írás be li ké re lem biz to sí tó hoz tör té nô beér ke zé -
sét, szer zô dés re tör té nô egyér tel mû azo no sí tá sát és el fo ga dá -
sát kö ve tô ér té ke lé si na pon ke rül sor. 
Át he lye zés el sô íz ben a biz to sí tá si szer zô dés kez de tét kö ve -
tô 1 hó nap múl va kér he tô.
Az át he lye zés vég re haj tá sáért a biz to sí tó a 3. sz. mel lék let 5.
pont já ban sze rep lô költ sé get szá mít ja fel. 

8. A biz to sí tó nak jo gá ban áll
– az eszközalapok befektetési politikáját módosítania, mely rôl

lényeges eltérés esetén a biztosító külön írásos tájé koztatást
is küld,

– új esz köz ala po kat lét re hoz nia,
– esz köz ala po kat le zár nia (ami kor az adott esz köz alap ba to -

váb bi be fek te tés már nem le het sé ges) meg szün tet nie,
– il let ve eszközalapokat felfüggesztenie. 
A biz to sí tó a meg szün te tés, il let ve le zá rás elõtt leg alább 2 hó -
nap pal írá sos tá jé koz ta tót küld, hogy a szer zõ dõ ren del kez -
hes sen meg szün te tés ese tén be fek te té sé nek más esz köz alap -
ba tör té nõ át he lye zé sé rõl, il let ve megszüntetés vagy le zá rás
ese tén ezek idõ pont ja után be ér ke zõ dí ja i nak más esz köz alap -
ba irá nyí tá sá ról.
Amennyi ben a szer zõ dõ a meg szün te tés, illetve lezárás idõ -
pont ja elõt ti 30. na pig írás ban nem ren del ke zik, a biz to sí tó a
be fek te té si egy sé ge ket az ál ta la meg ha tá ro zott alap ba he lye zi,
il let ve – megszüntetés és lezárás esetén is – a dí ja kat az ál ta la
meg ha tá ro zott alap ba irá nyít ja át, mely rõl a szer zõ dõt az át he -
lye zést, il let ve át irá nyí tást kö ve tõ 15 na pon be lül tá jé koz tat ja. 
Amennyi ben az át he lye zés re azért ke rül sor, mert a biz to sí tó
va la mely esz köz alap ját meg szün tet te, az át he lye zés költ sé gét
a biz to sí tó vi se li. 
A biztosító az eszközalapokat felfüggesztheti az esz köz  ala -
pok hátterét képező befektetési alapokkal, értékpapírokkal,
pénzügyi instrumentumokkal kap cso la tos hatósági intéz -
kedésre, döntésre, vagy ezen ala pok kal, értékpapírokkal,
pénz ügyi instrumentumokkal kap cso la tos kibocsátó, forgal -
mazó, letétkezelő, alapkezelő in téz kedésére, döntésére,
hely zetére figyelemmel. A biz to sító a fel füg gesz tésről leg -
később a döntését követő 8 munkanapon belül tájé koztatja
a szerződőt. A fel füg gesztés időtartama alatt a felfüg gesz -
tett eszközalap befek tetési egységeinek a vé te lére, áthe lye -
zésére illet ve eladására nincs lehetőség, és a biztosító az
alábbiak szerint jár el: az eszközalap felfüggesztése alatt
be ér ke ző, befektetési egy ség vételére, áthelyezésére, el -
adá sá ra vonatkozó igé nyek nek a biztosító a felfüg gesz tést
kö ve tő első, általa megjelölt értékelési na pon, az ezen a
napon érvényes árfolyamon tesz eleget. Az ár fo lyam vál -
tozásból eredő kockázatot – mint befektetési koc ká zatot –
teljes egészében a szerződő viseli.

9. A biz to sí tó nak jo ga van a be fek te té si egy sé gek felosz tá sá ra
vagy össze vo ná sá ra, ami a be fek te té si egy sé gek szá mát és –
ez zel össz hang ban – az ér té két vál toz tat ja meg. E mó do sí tás
ki zá ró lag tech ni kai jel le gû: en nek kö vet kez té ben az esz köz ala -
pok összér té ke és az egyes szer zô dé sek ak tuá lis be fek te té si ér -
té ke (6. pont) és szol gál ta tá sai nem vál toz nak.
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10. A biz to sí tó a szer zô dô be fek te té sei nek el he lye zé sé rôl és ér té -
ké rôl éven te egy szer írá sos tá jé koz ta tót küld, a na pi tá jé ko zó -
dá si le he tô sé get pe dig a 3. sz. mel lék let 9. pont já ban meg je -
lölt mó don biz to sít ja. 

11. A je len biz to sí tá si szer zô dés ré szét ké pe zô 3. sz. mel lék let ben
sze rep lô in for má ciók, ada tok, mennyi sé gek – az ugyan csak a
je len szer zô dés ben rög zí tett kor lá to zá sok kal – vál toz hat nak. 
A 3. sz. mel lék let 5–9. pont jai ban összeg sze rûen megadott
költ sé gek, költ ség ha tá rok leg fel jebb a kiadás ra ke rü lô és az azt
megelô zôen ha tá lyos 3. sz. mel lék let ér vé nyes sé gének kezde -
ti idô pont ját fél év vel megelô zô idô pon tok kö zöt ti idô szak ra
vo nat ko zó, a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ál tal hi va ta lo san
köz zé tett fo gyasz tói ár in de xet 5 szá za lék pont tal meg ha la dó
mér ték ben emel ked het nek. Az eset le ges vál to zá sok ról a biz to -
sí tó a szer zô dô nek elô ze tes írá sos ér te sí tést küld.

II. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉSSEL KAPCSOLATOS 
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

II.1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS ALANYAI

12. A BIZTOSÍTÓ a biz to sí tá si díj el le né ben a szer zô dés fel té te lei ben
meg ha tá ro zott szol gál ta tás tel je sí té sé re vál lal kö te le zett sé get.

13. A SZERZÔDÔ az a sze mély, aki a biz to sí tás meg kö té sé re aján la -
tot tesz, és a biz to sí tá si díj fi ze té sét vál lal ja. 
A szer zô dés re vo nat ko zó jog nyi lat ko za tok meg té te le a szer zô -
dô jo ga és kö te les sé ge.
A biz to sí tó a hoz zá el jut ta tott jog nyi lat ko za to kat és be je len té -
se ket csak ak kor te kin ti jog ha tá lyos nak, ha azo kat va la mely
szer ve ze ti egy sé gé hez írás ban el jut tat ták.
A biz to sí tó nyi lat ko za tait a szer zô dô nek jut tat ja el, me lyek tar -
tal má ról és a szer zô dést érin tô va la mennyi vál to zás ról, il let ve
vál toz ta tá si szán dék ról a szer zô dô kö te les sé ge a biz to sí tot tat
tá jé koz tat ni.

14. A BIZTOSÍTOTT az a ter mé sze tes sze mély, aki re a biz to sí tó koc -
ká zat vi se lé se vo nat ko zik.
A szer zô dés meg kö té sé hez és mó do sí tá sá hoz a biz to sí tott
írás be li hoz zá já ru lá sa is szük sé ges.
Ha a biz to sí tott kis ko rú, és a szer zô dést nem a tör vé nyes kép -
vi se le tet gya kor ló szü lô je kö ti meg, a szer zô dés ér vé nyes sé gé -
hez a gyám ha tó ság jó vá ha gyá sa szük sé ges.
A biz to sí tott a szer zô dô be leegye zé sé vel bár mi kor a szer zô -
dô he lyé be lép het. Er re le he tô ség van ab ban az eset ben is,
ha a szer zô dés fel mon dás vagy díj fi ze tés el ma ra dá sa miatt
meg szûn ne.
A be lé pés hez a biz to sí tó hoz in té zett írás be li nyi lat ko zat szük -
sé ges.

15. A KEDVEZMÉNYEZETT az a sze mély, aki a biz to sí tá si ese mény be -
kö vet kez te kor a szol gál ta tás igény be vé te lé re jo go sult. Ked vez -
mé nye zett ként több sze mély is meg ne vez he tô.
A ked vez mé nye zet tet a szer zô dô je löl he ti meg, de ah hoz a
biz to sí tott hoz zá já ru lá sa is szük sé ges. A ked vez mé nye zett a
biz to sí tott éle té ben bár mi kor meg vál toz tat ha tó.
A ked vez mé nye zett je lö lé se és an nak meg vál toz ta tá sa ak kor
lép ha tály ba, ami kor a szer zô dô és a biz to sí tott írás be li nyi -
lat ko za ta a biz to sí tó hoz beér ke zik.
Amennyi ben a szer zô dés ben más ked vez mé nye zet tet nem
ne vez tek meg, il let ve a ked vez mé nye zett a biz to sí tá si ese -
mény be kö vet kez te elôtt meg halt, és he lyet te mást nem je löl -
tek meg, a ked vez mé nye zett ma ga a biz to sí tott, il let ve a ha -
lál ese ti szol gál ta tás ra a biz to sí tott örö kö se.

II.2. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS LÉTREJÖTTE

16. A biz to sí tá si szer zô dés meg kö té sét a szer zô dô írás be li AJÁNLAT-
TAL kez de mé nye zi.

17. A biz to sí tó a szer zô dés kö tés hez egész sé gi nyi lat ko za tot és
or vo si vizs gá la tot is kér het.

18. A szer zô dés úgy jön lét re, hogy a biz to sí tó az aján lat és a hoz -
zá tar to zó nyi lat ko za tok alap ján koc ká zat el bí rá lást vé gez,
majd az aján lat ra el fo ga dó nyi lat ko za tot (KÖTVÉNYT) ál lít ki.

19. A biz to sí tó nak jo gá ban áll az aján la tot mó do sí tá sok kal el fo -
gad nia. Lé nye ges el té rés ese tén a biz to sí tó er re a szer zô dô fi -
gyel mét a köt vény kiadá sa kor írás ban fel hív ja.
Ha a köt vény tar tal ma az aján lat tól el tér, és az el té rést a szer -
zô dô ti zen öt na pon be lül nem ki fo gá sol ja, a szer zô dés a köt -
vény tar tal ma sze rint jön lét re.

20. A biz to sí tó nak jo gá ban áll az aján la tot, an nak – a köt vény kiál -
lí tá sá ra jo go sult szer ve ze ti egy sé gé hez tör té nô – beér ke zé sét
kö ve tô 15 na pon be lül in dok lás nél kül eluta sí ta nia. 

21. A szer zô dés ak kor is lét re jön, ha a biz to sí tó az aján lat ra, an -
nak beér ke zé sét kö ve tô 15 na pon be lül nem nyi lat ko zik.

22. A SZERZÔDÉS KEZDETE ÉS LEJÁRATA a köt vé nyen ek ként meg je lölt
na pok. 
A biz to sí tás TARTAMA, egy ben a  BIZTOSÍTÁSI IDÔSZAK a kez det
és le já rat kö zöt ti idô szak.

23. A BIZTOSÍTÁSI ÉVFORDULÓ a szer zô dés kez de te ként meg je lölt
hó nap és nap sze rin ti év for du ló.
A BIZTOSÍTÁSI HÓNAPFORDULÓ min den hó nap ban a biz to sí tá si
szer zô dés kez de té nek meg fe le lô nap, amennyi ben az adott
hó nap ban nincs ilyen nap, a hó nap utol só nap ja. A BIZTOSÍTÁSI
HÓNAP két egy mást kö ve tô biz to sí tá si hó nap for du ló kö zöt ti
idô szak.

II.3. A SZERZÔDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE

24. A biz to sí tás az azt kö ve tô nap 0 órá já tól lép ha tály ba, ami kor
a szer zô dô a dí jat a biz to sí tó szám lá já ra vagy pénz tá rá ba be -
fi ze ti (IV.42. pont), il le tô leg ami kor a díj meg fi ze té sé re vo nat -
ko zóan ha lasz tás ban ál la pod tak meg, fel té ve, hogy a szer zô -
dés lét re jött vagy utóbb lét re jön.

25. Ha a szer zô dô a dí jat a biz to sí tó kép vi se lô jé nek fi zet te, a dí jat
leg ké sôbb a fi ze tés nap já tól szá mí tott ne gye dik na pon a biz -
to sí tó szám lá já ra, il le tô leg pénz tá rá ba beér ke zett nek kell te -
kin te ni.

II.4. A BIZTOSÍTÓ KOCKÁZATVISELÉSÉNEK KEZDETE 

26. A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se a biz to sí tá si szer zô dés ha tály ba -
lé pé sé vel egyide jû leg kez dô dik.

II.5. A SZERZÔDÉS ÉS A KOCKÁZATVISELÉS MEGSZÛNÉSE

27. A biz to sí tá si szer zô dés (és a biz to sí tó koc ká zat vi se lé se) az
aláb bi ese tek bár me lyi ké nek bekö vet kez tével meg szû nik
– a szer zô dés ben meg ha tá ro zott le já ra ti idô pont ban;
– a biz to sí tott ha lá lá val;
– a szer zô dés fel mon dá sá val, vissza vá sár lá sá val (II.5.29. és

VI.1.48. pont);
– költ ség fe de zet hiá nya ese tén (V.46. pont);
– egyéb, a fel té te lek ben (II.6.33. pont) meg ha tá ro zott ese tek -

ben.
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28. A szer zô dô egy al ka lom mal kér he ti a szer zô dés tar ta má nak
legalább 1, de legfeljebb 5 év vel tör té nô ha tá ro zott tar ta -
mú meg hosszab bí tá sát a szer zô dés le já ra tá nak ez zel össz -
hang ban le vô meg vál toz ta tá sá val együtt, ha a biz to sí tott élet -
ko ra a mó do sí tott le já rat idô pont jáig nem ha lad ja meg a 
70 évet. A hosszab bí tás ra vo nat ko zó egyér tel mû, azo no sí tás -
ra al kal mas írás be li ké re lem nek a szer zô dés ere de ti le já ra ta
elôt ti 30. na pig a biz to sí tó hoz be kell ér kez nie.

29. Amennyi ben a szer zô dô ter mé sze tes sze mély, jo gá ban áll a
szer zô dést az an nak lét re jöt té rôl szó ló tá jé koz ta tó (köt vény)
kéz hez vé te lé tôl szá mí tott 30 na pon be lül in dok lás nél kül
fel mon da ni. 
Ez eset ben a biz to sí tó a szer zô dô írás be li nyi lat ko za tá nak beér -
ke zé sét kö ve tô 15 na pon be lül - a fel té te lek 3. sz. mel lék le té -
nek 8. pont já ban meg ha tá ro zott mó don - el szá mol a be fi ze -
tett dí jak kal.

II.6. KÖZLÉSI ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG

30. A szer zô dôt és biz to sí tot tat egyaránt KÖZLÉSI KÖTELEZETTSÉG
ter he li, mely nek ér tel mé ben a szer zô dés kö tés kor kö te le sek a
biz to sí tás el vál la lá sa szem pont já ból lé nye ges min den olyan
kö rül ményt a biz to sí tó val kö zöl ni, ame lyet is mer tek vagy is -
mer niük kel lett. A biz to sí tó írás ban fel tett kér dé sei re adott, a
va ló ság nak meg fe le lô vá la szok kal a fe lek köz lé si kö te le zett sé -
gük nek ele get tesz nek.

31. A biz to sí tó jo go sult a kö zölt ada tok el lenôr zé sé re, és e cél ból
a biz to sí tott egész sé gi ál la po tá ra, mun ka he lyi és sza ba di dôs
te vé keny sé gé re, élet kö rül mé nyei re vo nat ko zó to váb bi kér dé -
se ket te het fel, és or vo si vizs gá la tot is elôír hat.

32. A biz to sí tott az aján lat aláírá sá val fel ha tal maz za ke ze lô or vo -
sait, az ôt ke ze lô kór há za kat és egész ség ügyi in téz mé nye ket,
az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tá rat és a tár sa da lom biz -
to sí tá si ki fi ze tô he lye ket, hogy az ál ta luk nyil ván tar tott – a koc -
ká zat el vál la lá sá val és a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé vel
össze füg gô, a biz to sí tott egész sé gi ál la po tá ra és egész ség biz -
to sí tá si el lá tá sai ra vo nat ko zó – ada to kat a biz to sí tó nak, a biz -
to sí tó ké ré sé re, átad ják.

33. Ha a biz to sí tó csak a szer zô dés kö tés után sze rez tu do mást
a szer zô dés el fo ga dá sát érin tô, a szer zô dés ha tály ba lé pé sét
megelô zôen már fennál lott lé nye ges kö rül mé nyek rôl, to váb -
bá ha szer zô dés ben meg ha tá ro zott lé nye ges kö rül mé nyek
vál to zá sát köz lik ve le, 15 na pon be lül írás ban ja vas la tot te het
a szer zô dés mó do sí tá sá ra, il le tô leg – ha a koc ká za tot a fel té te -
lek ér tel mé ben nem vál lal hat ja – a szer zô dést 30 nap ra írás -
ban fel mond hat ja.
Ha a szer zô dô a mó do sí tó ja vas la tot nem fo gad ja el, vagy ar -
ra 15 na pon be lül nem vá la szol, a szer zô dés a mó do sí tó ja vas -
lat kéz hez vé te lé tôl szá mí tott 30. na pon meg szû nik.

34.  A szer zô dô és a biz to sí tott kö te les 5 mun ka na pon be lül be -
je len te ni a szer zô dés ben rög zí tett ada tai nak (kü lö nös te kin -
tet tel: lak cím, név) meg vál to zá sát.

III. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

35. Biz to sí tá si ese mény
– a biz to sí tott nak a koc ká zat vi se lés ide je alatt be kö vet ke zô ha -

lá la, vagy
– balese ti ere de tû ha lá la, il let ve
– élet ben lé te az ad dig ér vény ben le vô szer zô dés le já ra ta kor.

36. Amennyi ben a biz to sí tott a koc ká zat vi se lés ide je (II.4.26. és
II.5.27. pon tok) alatt el ha lá lo zik, a VII.1.56. pont sze rin ti idô -

pont ban ak tuá lis be fek te té si ér ték ke rül a ha lál ese té re meg je -
lölt ked vez mé nye zett(ek) ré szé re ki fi ze té sé re, és a szer zô dés
meg szû nik.
Amennyi ben az ak tuá lis be fek te té si ér ték nem éri el az ak tuá -
lis ga ran tált ha lál ese ti össze get (III.37. pont), a biz to sí tó az
aktuá lis ga ran tált ha lál ese ti össze get fi ze ti ki szol gál ta tás -
ként.

37. Az AKTUÁLIS GARANTÁLT HALÁLESETI ÖSSZEG kez det ben a biz to sí -
tás dí ja. Az ak tuá lis ga ran tált ha lál ese ti összeg ezután az eset -
le ges rész vissza vá sár lá sok kö vet kez té ben a VI.2.52. pont ban
leírt mó don vál to zik. 

38. Amennyi ben a biz to sí tott nak a koc ká zat vi se lés ide je alatt, de
a 65. szü le tés nap ja elôtt be kö vet ke zô ha lá lát ugyan csak a
koc ká zat vi se lés ide je alatt, de a ha lált megelô zô 1 éven be lül
be kö vet ke zett baleset okoz ta, a III.36. pont ban sze rep lô szol -
gál ta tá son felül az ak tuá lis ga ran tált ha lál ese ti összeg 100%-a
(de leg fel jebb 20 ezer euró) is ki fi ze tés re ke rül.
Je len fel té te lek vo nat ko zá sá ban BALESETEN a biz to sí tott aka ra -
tá tól füg get len, hir te len fel lé pô olyan kül sô be ha tás ér ten dô,
mely nek kö vet kez té ben a biz to sí tott el ha lá lo zik.

39. Ha a biz to sí tott az ad dig ér vény ben le vô szer zô dés le já ra ta kor
élet ben van, a le já rat kor ak tuá lis be fek te té si ér ték ke rül az
elérés re meg je lölt ked vez mé nye zett(ek) ré szé re ki fi ze tés re.

IV. A BIZTOSÍTÁSI DÍJ

40. A biz to sí tó a biz to sí tá si szer zô dés ben sze rep lô kö te le zett sé gek
tel je sí té sét a biz to sí tá si díj el le né ben vál lal ja.

41. A biz to sí tás egy sze ri díj fi ze té sû.
A szer zô dés tel jes dí ja az aján lat té tel kor, euróban ese dé kes. 
A biz to sí tó a dí jat az aján lat el fo ga dá sáig ka mat- és költ ség -
men tes díj elô leg ként ke ze li.
Az aján lat eluta sí tá sa ese tén a biz to sí tó a díj elô le get visszautal -
ja a szer zô dô nek.

42. A biz to sí tás dí ját a biz to sí tá si aján la ton megadott euró díj be -
vé teli bank szám lára kell meg fi zet ni. Amennyi ben az átutalás
nem euróban tör té nik, a biz to sí tó szám la ve ze tô bank ja az
össze get a beér ke zé se nap ján a biz to sí tó szá má ra al kal ma zott
de vi za ár fo lya mon euróra vált ja. Az euróra vál tás költ sé gét a
szer zô dô vi se li. A befizetéssel kapcsolatos költ sé gek – a be -
fizetés pénznemétôl függetlenül – a szerzôdôt ter he lik. A biz-
tosító a biztosítás díjának a megadott bankszámlán euróban
ténylegesen jóváírt összeget tekinti.
A díj meg fi ze té sé nek nap ja az a nap, ame lyen a biz to sí tó
megadott szám lá ján a biz to sí tás dí ja euróban ren del ke zés re
áll.
Az aján lat eluta sí tá sa ese tén a biz to sí tó a be fi ze tett dí jat az
eset ben is euróban utal ja vissza a szer zô dô nek, ha an nak be fi -
ze té se nem euróban tör tént.

43. A szer zô dô a biz to sí tá si aján la ton – a je len fel té te lek 3. sz. mel -
lék le té nek 1. pont já ban megadott ke re tek kö zött – meg ha tá -
roz hat ja, hogy a biz to sí tá si dí jat a biz to sí tó mely esz köz ala -
pok ba fek tes se be.

44. A biz to sí tó a dí jat a szer zô dô ren del ke zé sé nek meg fe le lôen
be fek te té si egy sé gek re szá mít ja át. Az át szá mí tás ra eladá si
áron (I.5. pont) – a tel jes díj biz to sí tó hoz tör té nô beér ke zé sét
és egyér tel mû azo no sí tá sát kö ve tô ér té ke lé si na pon – ke rül
sor. A díj be fek te té si egy sé gek re tör té nô át szá mí tá sá nak fel té -
te le még az aján lat el fo ga dá sa.
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V. A SZERZÔDÉST TERHELÔ RENDSZERES LEVONÁSOK

45. A biz to sí tó a szer zô dés sel össze füg gô rá for dí tá sok fe de zé sé re
ke ze lé si dí jat szá mít fel. A ke ze lé si díj el sô sor ban a biz to sí tó
költ sé gei nek, to váb bá a ha lál ese ti és balese ti koc ká zat dí já nak
a fe de zé sé re szol gál. 
A ke ze lé si díj le vo ná sa a biz to sí tá si hó nap for du ló kon utó la go -
san tör té nik a szer zô dés hez tar to zó be fek te té si egy sé gek csök -
ken té se for má já ban. A ke ze lé si díj a biz to sí tót min den meg -
kez dett biz to sí tá si hó nap ra megil le ti. A ke ze lé si díj ak tuá lis
mér té két a 3. sz. mel lék let 3. pont ja tar tal maz za. A ke ze lé si díj
ha vi mér té ke nem ha lad hat ja meg az 0,2%-ot.
A le vo nás a kü lön bö zô esz köz ala pok ból – a le vo nást megelô -
zô utol só is mert vé te li ár fo lya mo kat fi gye lem be vé ve – ará -
nyo san tör té nik.

46. Ha a biz to sí tás tar ta ma alatt bár mi kor a ke ze lé si díj le vo ná sá -
ra nem áll ren del ke zés re kel lô szá mú be fek te té si egy ség, úgy
a biz to sí tó koc ká zat vi se lé se és a biz to sí tá si szer zô dés a le vo nás
ese dé kes sé ge kor ki fi ze tés nél kül meg szû nik.

VI. VISSZAVÁSÁRLÁS

47. A je len fel té te lek sze rin ti biz to sí tá si szer zô dé sek nél a MARADÉK -
JOG (azaz a szer zô dés nek a szol gál ta tás ki fi ze té se nél kü li meg -
szû né se ese té ben fenn ma ra dó jog) a vissza vá sár lás.
A ma ra dék jog ér vé nye sí té sét a szer zô dô írás ban, a biz to sí tott
hoz zá já ru lá sá val kér he ti.

VI.1. VISSZAVÁSÁRLÁS

48. A szer zô dô a biz to sí tá si tar ta mon be lül írás ban fel mond hat ja a
szer zô dést, mely eset ben a biz to sí tó az ak tuá lis VISSZAVÁSÁRLÁSI
ÖSSZEGET fi ze ti ki a szer zô dô ré szé re.
Az ak tuá lis vissza vá sár lá si összeg megegye zik az igény írás be li
be je len té sé nek biz to sí tó hoz tör té nô beér ke zé sét és szer zô dés re
tör té nô egyér tel mû azo no sí tá sát kö ve tô ér té ke lé si na pon szá mí -
tott ak tuá lis be fek te té si ér ték nek (I.1.6. pont) az 1. sz. mel lék let
vissza vá sár lá si táb lá za ta sze rin ti meg fe le lô szá za lé ká val.
A kifizetést a biztosító 15 napon belül teljesíti.

49. A vissza vá sár lás sal a szer zô dés meg szû nik, és nem lép tet he tô
új ból ha tály ba.

VI.2. RÉSZLEGES VISSZAVÁSÁRLÁS

50. A szer zô dô bár mi kor kér he ti be fek te té si egy sé gei rész le ges
vissza vá sár lá sát is. A rész le ges vissza vá sár lás igény lé sé nél a
szer zô dô nek je löl nie kell, hogy mely esz köz ala pok ból ké ri a ki -
fi ze tést, to váb bá hány egy sé get, il let ve az alap ban ta lál ha tó
egy sé gei hány szá za lé kát kí ván ja vissza vá sá rol ni.

51. Az ak tuá lis rész le ges vissza vá sár lá si összeg megegye zik a
rész le ges vissza vá sár lás ra ki je lölt be fek te té si egy sé gek – az
igény írás be li be je len té sé nek biz to sí tó hoz tör té nô beér ke zé sét
és szer zô dés re tör té nô egyér tel mû azo no sí tá sát kö ve tô ér té ke -
lé si na pon ak tuá lis – be fek te té si ér té ké nek az 1. sz. mel lék let
vissza vá sár lá si táb lá za ta sze rin ti meg fe le lô szá za lé ká val. 

52. Rész le ges vissza vá sár lás ese tén a szer zô dés nem szû nik meg,
de a be fek te té si egy sé gek szá ma a rész le ges vissza vá sár lás ra
ki je lölt egy sé gek szá má val csök ken.
Az ak tuá lis ga ran tált ha lál ese ti összeg (III.37. pont) olyan
arány ban csök ken, ami lyen arány ban a rész le ges vissza vá sár lás
miatt a szer zô dé s aktuá lis befektetési értéke (I.6. pont) le csök ken.
Az ak tuá lis ga ran tált ha lál ese ti összeg meg vál to zá sá val a ke ze -
lé si díj (3. sz. mel lék let 3. pont) is meg vál toz hat.

53. Rész le ges vissza vá sár lás csak ak kor le het sé ges, ha a rész le ges
vissza vá sár lás után a meg ma ra dó, il let ve a rész le ges vissza vá -
sár lás ra ki je lölt be fek te té si egy sé gek re a 3. sz. mel lék let 6.
pont já ban meg ha tá ro zott mi ni mum fel té te lek tel je sül nek.

54. A rész le ges vissza vá sár lá si összeg bôl a biz to sí tó a 3. sz. mel lék -
let 7. pont já ban sze rep lô költ sé get le von ja.
A kifizetést a biztosító 15 napon belül teljesíti.

VII. A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE

VII.1. A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

55. A biz to sí tá si ese ményt a be kö vet kez té tôl szá mí tott 8 na pon
be lül írás ban be kell je len te ni a biz to sí tó nak, a szük sé ges fel -
vi lá go sí tá so kat meg kell ad ni, és le he tô vé ten ni a be je len tés és
a fel vi lá go sí tá sok tar tal má nak el lenôr zé sét.

56. A biz to sí tó a ha lál ese ti szol gál ta tás  össze gét, il let ve men te sü -
lés vagy ki zárt koc ká zat ese tén az ese dé kes ki fi ze té se ket az
igény el bí rá lá sá hoz szük sé ges összes irat beér ke zé sét és egyér -
tel mû azo no sí tá sát kö ve tô ér té ke lé si na pon ér vé nyes ár fo lyam 

alap ján ál la pít ja meg, a ki fi ze tést pe dig az ezt kö ve tô 15 na -
pon be lül tel je sí ti.

57. A biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé nek nap já tól szá mí tott 
2 év el tel té vel a biz to sí tás ból ere dô igé nyek elévül nek.

VII.2. A TELJESÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

58. A biz to sí tá si szol gál ta tá sok igény be vé te lé hez a szol gál ta tás ra
jo go sult nak az aláb bi ira to kat kell be mu tat nia, il let ve átad nia:
– az eléré si szol gál ta tás igény lé sé hez a biz to sí tott élet ben lé té -

nek iga zo lá sát (a biz to sí tott sze mé lyi iga zol vá nyát, vagy
egyéb iga zo ló okira to kat);

– el ha lá lo zás ese tén a ha lot ti anya köny vi ki vo na tot és a ha lál
okát iga zo ló or vo si vagy ha tó sá gi bi zo nyít ványt;

– balese ti ha lál ese tén a baleset he lyé nek, ide jé nek, kö rül mé -
nyei nek rész le tes leírá sát;

– rész le ges vissza vá sár lás igény lé se kor a szer zô dô sze mély azo -
nos sá gá nak megál la pí tá sá ra szol gá ló ira tot;

– a jo go sult ság (ked vez mé nye zett ség), to váb bá a biz to sí tá si
ese mény és a biz to sí tá si szol gál ta tás megál la pí tá sá hoz szük -
sé ges egyéb okira to kat;

– a biz to sí tá si köt vényt és – a biz to sí tó ké ré sé re – a díj fi ze tés
iga zo lá sát.

Szük ség ese tén a biz to sí tó egyéb iga zo lá so kat is be kér het, és
jo gá ban áll a be je len té sek és fel vi lá go sí tá sok tar tal má nak el -
lenôr zé se.

59. A biz to sí tá si ese mény iga zo lá sá val kap cso la tos költ sé ge ket an -
nak kell vi sel nie, aki az igényt ér vé nye sí te ni kí ván ja.

VIII. A BIZTOSÍTÓ MENTESÜLÉSE, KIZÁRÁSOK

VIII.1. MENTESÜLÉS

60. Ha a szer zô dés bár mely ok ból a biz to sí tá si szol gál ta tás ki fi ze -
té se nél kül szû nik meg, a biz to sí tó – el len ke zô ki kö tés hiá nyá -
ban – a vissza vá sár lá si össze get fi ze ti ki.

61. A köz lés re, il le tô leg a vál to zás be je len té sé re irá nyu ló kö te -
le zett ség meg sér té se ese tén a biz to sí tó men te sül a szol gál -
ta tás tel je sí té se alól, és – a biz to sí tá si szer zô dés egyide jû meg -
szû né se mel lett – a vissza vá sár lá si össze get fi ze ti ki, ki vé ve ha
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– bi zo nyít ják, hogy az el hall ga tott vagy be nem je len tett kö -
rül ményt a biz to sí tó a szer zô dés kö tés kor is mer te, vagy az
nem ha tott köz re a biz to sí tá si ese mény be kö vet kez té ben;
vagy

– a szer zô dés meg kö té sé tôl a biz to sí tá si ese mény be kö vet kez -
téig 5 év már el telt.

62. A biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé ge nem áll be, amennyi -
ben a biz to sí tá si ese ményt a megadott ha tár idôn be lül
(VII.1.55. pont) nem je len tik be, és emiatt lé nye ges kö rül mé -
nyek ki de rít he tet len né vál nak.

63. A biz to sí tó a biz to sí tá si szol gál ta tás ki fi ze té se alól men te sül, ha
a biz to sí tott a ked vez mé nye zett szán dé kos ma ga tar tá sa
kö vet kez té ben vesz tet te éle tét. A vissza vá sár lá si összeg eb ben
az eset ben az örö kö sö ket il le ti meg, és a ked vez mé nye zett ab -
ból nem ré sze sül het.

64. A szer zô dés a biz to sí tá si szol gál ta tás ki fi ze té se nél kül szû nik
meg, és a biz to sí tó nem a vissza vá sár lá si össze get, ha nem a
díj tar ta lé kot fi ze ti ki, ha a biz to sí tott
– szán dé ko san el kö ve tett sú lyos bûn cse lek mé nye foly tán

vagy az zal össze füg gés ben, vagy
– a szer zô dés kö tés tôl szá mí tott két éven be lül el kö ve tett ön -

gyil kos sá ga kö vet kez té ben 
halt meg.

65. Men te sül a biz to sí tó a balese ti ese mé nyek re meg ha tá ro zott
szol gál ta tá sok tel je sí té se alól, ha a balese tet a biz to sí tott szán -
dé kos vagy sú lyo san gon dat lan ma ga tar tá sa idéz te elô.
Sú lyo san gon dat lan ma ga tar tás ál tal oko zott nak mi nô sül
kü lö nö sen az a baleset, amely a biz to sí tott
– sú lyo san it tas (2,5 ez re lé kes vér al ko hol szin tet elérô) ál la po -

tá val, vagy
– bó dí tó, ká bí tó vagy más ha son ló ha tást ki vál tó sze rek fo -

gyasz tá sa miat ti ál la po tá val, vagy to xi kus anya gok sze dé se
miat ti füg gô sé gé vel, vagy

– ér vé nyes jo go sít vány nél kü li vagy 0,8 ez re lé kes vér al ko hol
szin tet elérô it tas ság mel let ti gép jár mû ve ze té sé vel

köz vet len oko za ti össze füg gés ben kö vet ke zett be.

VIII.2. KIZÁRÁSOK

66. A biz to sí tó ki zár ja koc ká zat vi se lé si kö ré bôl azon ese mé nye -
ket, ame lyek köz vet le nül vagy köz vet ve össze füg gés ben áll -
nak:
– HIV fer tô zés sel;
– ra dioak tív mag ener gia vagy io ni zá ló su gár zás ha tá sá val (ki -

vé ve a te rá piás cé lú or vo si ke ze lést);
– há bo rús, pol gár há bo rús ese mé nyek kel, ter ror cse lek mé nyek -

kel, fel ke lés sel, lá za dás sal, za var gás sal.

67. A biz to sí tó a ha lál ese ti szol gál ta tás he lyett a díj tar ta lé kot fi ze -
ti ki, ha a biz to sí tott ha lá lát köz vet le nül, vagy köz vet ve va la -
mely ki zárt koc ká zat okoz ta.

68. A biz to sí tó a balese tek, il let ve balese ti ere de tû ese mé nyek kö -
ré bôl ki zár ja
– a biz to sí tott el me- vagy tu dat za va rá val, il let ve ön gyil kos sá -

gá val vagy an nak kí sér le té vel oko za ti össze füg gés ben be kö -
vet ke zô ese mé nye ket;

– a va la mely baleset tel össze füg gés be nem hoz ha tó – em ber
vagy ál lat ter jesz tet te – bak te riá lis-, vagy ví rus fer tô zé se ket;

– a kü lö nö sen koc ká za tos hob bi, sport te vé keny ség, ext rém
sport (töb bek kö zött bar lan gá szat, bú vár ko dás, szik la-, fal-
és hegy má szás, bungee jumping), va la mint a mo to ros meg -
haj tá sú szá raz föl di-, vizi- il let ve mo to ros vagy mo tor nél küli
lé gi jár mû vek hasz ná la tá val já ró sport ágak ûzé se köz ben be -
kö vet ke zett ese mé nyeket;

– re pü lés hez (töb bek kö zött ej tô er nyôs ug rás hoz, sár kány re -
pü lés hez)  kap cso ló dó ese mé nyeket, ki vé ve, ha azok szer ve -
zett utasforgalomban utas ként, pi ló ta ként, sze mély zet ként
va ló rész vé tel során következtek be;

– a ver seny sze rû spor to lás, edzés köz ben be kö vet ke zett ese -
mé nye ket;

– a biz to sí tott fegy ve res szol gá la tá nak tel je sí té se köz ben, il let -
ve a biz to sí tott fegy ver vi se lé sé nek vagy fegy ver hasz ná la tá -
nak so rán, az zal össze füg gés ben be kö vet ke zett ese mé nye -
ket.

IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK

IX.1. AZ ADATOK NYILVÁNTARTÁSA

69. A biztosító jogosult a biztosítási szerződéssel, létrejöttével,
nyilvántartásával és szolgáltatásával összefüggően tudomásá-
ra jutott személyes, egészségi és üzleti adatok – törvényi elő -
írá soknak megfelelő – kezelésére, őrzésére. A biztosító köteles
az adatokat biztosítási titokként kezelni, és e titkot időbeli kor -
látozás nélkül megtartani.
BIZTOSÍTÁSI TITOK minden olyan – államtitoknak nem minő -
sülő –, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő, a
biztosítási szaktanácsadó rendelkezésére álló adat, amely a
biz tosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási
szak tanácsadó egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) sze-
mélyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodá-
sára vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött
szer ződéseire vonatkozik.
A biz to sí tó az egész ségi ál la pot tal köz vet le nül össze füg gõ, ál -
ta la ke zelt ada to kat a biz to sí tá si jog vi szony fenn ál lá sá nak ide -
jén, va la mint azon idõ tar tam alatt ke zel he ti, amed dig a biz to -
sí tá si jog vi szonnyal kap cso lat ban igény ér vé nye sít he tõ. A biz -
to sí tó kö te les tö röl ni min den olyan, ügy fe le i vel, volt ügy fe le i -
vel vagy lét re nem jött szer zõ dés sel kap cso la tos, az egész ségi
ál la pot tal köz vet le nül össze  füg gõ ada tot, amely nek ke ze lé se
ese té ben az adat ke ze lé si cél meg szûnt, vagy amely  nek ke ze -
lé sé hez az érin tett hoz zá já ru lá sa nem áll ren del ke zés re, il let ve
amely nek ke ze lé sé hez nincs tör vé nyi jog alap.

70. A biz to sí tá si ti tok te kin te té ben a biz to sí tó a biz to sí tók ról és a
biz to sí tá si te vé keny ség rôl szó ló tör vény sze rint jár el.
Biz to sí tá si ti tok csak ak kor ad ha tó ki har ma dik sze mély nek, ha
– a biz to sí tó, biz to sí tás köz ve tí tô, il let ve a biz to sí tá si szak ta -

nács adó ügy fe le vagy an nak tör vé nyes kép vi se lô je a ki szol -
gál tat ha tó biz to sí tá si ti tok kört pon to san meg je löl ve, er re
vo nat ko zóan írás ban fel men tést ad,

– a tör vény alap ján a ti tok tar tá si kö te le zett ség nem áll fenn.

71. Az ügy fe lek ada tait a biz to sí tó a biz to sí tá si ti tok meg sér té se
nél kül – a tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben – az aláb bi
he lyek re to váb bít hat ja: Pén zü gyi Szer ve ze tek Ál la mi
Felügye le te,  nyo mo zó ha tó ság és ügyész ség, bí ró ság, bí ró sá -
gi vég re haj tó, ha gya té ki ügy ben el já ró köz jegy zô, adó ha tó -
ság, nem zet biz ton sá gi szol gá lat, Gaz da sá gi Ver seny hi va tal,
gyám ha tó ság, egész ség ügyi ha tó ság, tit kos szol gá la ti esz kö -
zök al kal ma zá sá ra, tit kos in for má ció gyûj té sé re fel ha tal ma zott
szerv, vi szont biz to sí tó, együttbiztosításban részt vál la ló biz to -
sí tó, ál lo mány-át ru há zás kor az át ve vô biz to sí tó, fiók te lep ese -
té  ben a har ma dik or szág be li biz to sí tó, biz to sí tás köz ve tí tô, szak-
ta nács adó, a biz to sí tó ál tal ki szer ve zett te vé keny sé get vég zô
part ner, országgyûlési biz tos, a pénz mo sás meg elô zé sé rôl és
meg aka dá lyo zá sá ról szó ló tör vény ben meg ha tá ro zott fel adat -
kö ré vel össze füg gés ben el já ró ma gyar bûn ül dö zô szerv vagy
nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lás alap ján kül föl di bûn ül dö zô
szerv.

72. A szer zô dés re vo nat ko zó aján lat aláírá sá val a szer zô dô és biz -
to sí tott hoz zá já rul nak, hogy ada tai kat a biz to sí tó kül föl di



biz to sí tó hoz, kül föl di vi szont biz to sí tó hoz vagy kül föl di
adat ke ze lô szer ve zet hez to váb bít has sa.

IX.2. ADÓZÁSSAL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK

73. A szer zô dés sel kap cso la tos eset le ges adó ked vez mény rôl a sze -
mé lyi jö ve de lem adó ról szó ló tör vény (Szja. tv.) ren del ke zik.
Nem ma gán sze mély szer zô dô ese tén az adó kö te le zett ség rôl
ren del ke zô Szja. tv. mel lett a tár sa sá gi adó ról szó ló tör vény és
a tár sa da lom biz to sí tás ra vo nat ko zó jog sza bá lyok to váb bi
elôírá so kat is tar tal maz nak.

IX.3. KÖTVÉNYKÖLCSÖN

74. A szer zô dés re köt vény köl csön nem ve he tô fel.

IX.4. A BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY ELVESZTÉSE

75. A biz to sí tá si köt vény el vesz té se vagy meg sem mi sü lé se ese -
tén a biz to sí tó a szer zô dô (biz to sí tott) ké ré sé re a szer zô dés
aktuá lis ál la po tá nak meg fe le lô új köt vényt ál lít ki, vagy az ere -
de ti köt vény má so la tát meg kül di a szer zô dô nek.

IX.5. PANASZOK BEJELENTÉSE

76. A biz to sí tás sal, il let ve a biz to sí tó val kap cso la tos pa na szok kal
az UNIQA Biztosító Zrt. Ve zér igaz ga tó sá ga (1134 Bu da pest,
Ró bert Ká roly krt. 70–74.) fog lal ko zik.

77. A szer zô dô ész re vé te lei vel, pa na szai val a Pén zü gyi Szer ve ze tek
Ál la mi Felügye le té hez, il let ve a Nemzeti Fo gyasz tó vé del mi
Hatósághoz (1088 Bu da pest, Jó zsef krt. 6.) vagy a bé kél te tô
tes tü let hez, vég sô so ron bí ró ság hoz is for dul hat.
A biz to sí tá si szer zô dés bôl szár ma zó igé nyek ér vé nye sí té sé re
in dí tott va la mennyi per re ki zá ró la go san a Pes ti Köz pon ti Ke rü -
le ti Bí ró ság, il let ve ha tás kör tôl füg gôen a Fô vá ro si Bí ró ság az
il le té kes.

78. A biz to sí tó felügye le ti szer ve:
Pén zü gyi Szer ve ze tek Ál la mi Felügye le te
1013 Bu da pest, Krisz ti na krt. 39. (1535 Bu da pest, 114. Pf. 777)
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1. sz.  mel lék let

VISSZAVÁSÁRLÁSI, RÉSZLEGES VISSZAVÁSÁRLÁSI ÉRTÉK

A visszavásárlásra, illetve részleges visszavásárlásra kerülô befektetési egységek aktuális befektetési értékének az alábbiakban megadott
százaléka határozza meg a visszavásárlási, illetve részleges visszavásárlási összeget:

Amennyi ben a szer zô dés tar ta ma meg hosszab bí tás ra ke rült (szer zô dé si fel té te lek II.5.28. pont), az ere de ti tar tam le já ra ta után a vissza -
vá sár lá si szá za lé kok ér té ke mind vé gig 100%.

Visszavásárlási összeg az aktuális befektetési érték százalékában

Tartam

3 4 5 6 7 8 9 10–

Biztosítási év
(az adott biztosítási
évfordulót megelõzõen)

1. 98,5 98,0 97,0 96,5 96,0 95,5 95,0 94,0

2. 99,0 98,5 98,0 97,0 96,5 96,0 95,5 95,0

3. 100,0 99,0 98,5 98,0 97,0 96,5 96,0 95,5

4. 100,0 99,0 98,5 98,0 97,0 96,5 96,0

5. 100,0 99,0 98,5 98,0 97,0 96,5

6. 100,0 99,0 98,5 98,0 97,0

7. 100,0 99,0 98,5 98,0

8. 100,0 99,0 98,5

9. 100,0 99,0

10– 100,0



8

Az eszközalapok vagyonkezelését, beleértve azok adminisztrációját
és nettó eszközértékelését a biztosító végzi. A befektetési stratégia
kialakításában mind a biztosító, mind pedig – közvetett módon –
az osztrák UNIQA Financial Services befektetési szakemberei aktív
döntéshozatallal közreműködnek. A rendelkezésre álló eszköz ala -
pok döntően befektetési alapokba fektetnek, amelyek kiválasz -
tásánál elsődleges szempont, hogy jól teljesítő és hatékonyan
működő befektetési alapok kerüljenek bevonásra.

Amennyiben az egyes eszközalapok leírásánál ezzel ellentétes
információ nem szerepel, a felsorolt eszközalapokra általánosan a
következők vonatkoznak:
• Az eszközalapok nyílt végűek, és tőke- vagy hozamgaranciára

vonat kozó ígéretet nem tartalmaznak.
• Az eszközalapok hátterét képező befektetési alapok befektetési

jegyeinek árfolyama nőhet vagy csökkenhet, ami az eszközalap
befektetési egységeinek az árfolyamát is befolyásolja.

• Az eszközalapok hátterét képező befektetési alapokat más pénz -
ügyi intézmények által forgalmazott és kezelt értékpapírok alkot -
ják, így az eszközalapok árfolyamát, valamint az eszközalap
befek tetési egységeinek értékelési napját partner-, visszafizetési
és likviditási kockázatok is befolyásolják.

• Azon eszközalapok esetében, amelyek mögött külföldi befek-
tetések is állnak, földrajzi, politikai, országkockázatok valamint
devizakockázatok is felléphetnek.

• Az eszközalapok befektetési egységei csak és kizárólag az eszköz -
alap értékelési napjain vásárolhatók meg, illetve válthatók vissza.
Egy adott eszközalap értékelési napja minden olyan ma gyar -
országi munkanap, amelyen a Magyar Nemzeti Bank azon devi -
zák mindegyikére, amelyekben az eszközalap mögöttes befek-
tetései kereskedhetők, hivatalos devizaárfolyamot tesz közzé,
továbbá amelyen a mögöttes befektetések megvásárolhatók és

vissza is válthatók, mégpedig ugyanazon az árfolyamon (befek-
tetési alapok esetén egy jegyre jutó nettó eszközértéken). 

• A Biztosítónak jogában áll bármely eszközalap értékelését hatá -
rozatlan időre felfüggeszteni, ha a mögöttes befektetések vis-
szaváltása nem valósítható meg, különös tekintettel a következő
esetekre: munkaszüneti nap a mögöttes befektetés forgal-
mazási, illetve kereskedési helyén; a mögöttes befektetés forgal-
mazásának vagy visszaváltásának bármilyen okból történő
felfüggesz tése; elszámolási korlátok; az érintett államok közötti
deviza  forgalmak korlátozásai. A felfüggesztés időtartama alatt a
fel füg gesz tett eszközalap befektetési egységeinek a vételére,
áthe lye zésére, eladására vonatkozó igényeknek a biztosító a
felfüg gesztést követő első, általa megjelölt értékelési napon, az
ezen a napon érvényes árfolyamon tesz eleget.

Az alábbi eszközalapok közül a szerződő megtakarítása tervezett
futamidejének valamint a kockázatviselési hajlandóságának meg -
fe lelően választhat. A részvény dominanciájú alapoknál az eddigi
ta pasztalatok alapján a célszerű megtakarítási idő legalább 5–10
év. Az ilyen eszközalapok választása – különösen ennél rövidebb
megtakarítási idő esetén – aktív befektetői magatartást, fokozott
figyelemmel kísérést igényel a szerződő részéről.
Segítségül, kizárólag tájékoztató jelleggel, az egyes eszközalapok
tapasztalati alapokon nyugvó hozamkilátása és árfolyamkockázata
is – hetes skálán mérve „+” jelekkel – feltüntetésre került, a tapasz-
talati adatokból azonban a jövőre nézve biztos következtetések
nem vonhatók le.

Az egyes eszközalapok befektetési politikájának megvalósítása a
tőkepiaci változások miatt változhat. Amennyiben a befektetési
politika megvalósítása az alább rögzített kereteken túlmenően vál-
tozna, a biztosító írásban értesíti a szerződőket.

2. sz. mel lék let

Érvényes: 2008. november 1-tôl

AZ ESZKÖZALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA

VÁLASZTHATÓ ESZKÖZALAPOK

I. BEFEKTETÉSI STRATÉGIÁKAT II. SPECIÁLIS BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEKET III. REGIONÁLIS RÉSZVÉNY
KÍNÁLÓ ESZKÖZALAPOK KÍNÁLÓ ESZKÖZALAPOK ESZKÖZALAPOK

A-10 eszközalap A-Abszolút hozam eszközalap A-Latin-amerikai részvény eszközalap
A-30 eszközalap A-Alternatív energia részvény eszközalap A-Fejlődő piaci részvény eszközalap
A-70 eszközalap A-Kredit eszközalap A-Kínai részvény eszközalap

A-Infrastruktúra A-Indiai részvény eszközalap
A-FX eszközalap A-B-RICH részvény eszközalap (Brazília,

Oroszország-Russia, India, Kína-China)
A-Ázsiai részvény eszközalap
A-Kelet-európai részvény eszközalap
A-Nyugat-európai részvény eszközalap



Az esz köz alap va gyo nát 100%-ban euró ala pú, túl nyo móan eu ró pai köt vé nye ket és pénz  piaci be fek te té se ket, ki -
sebb mér ték ben eu ró pai rész vé nye ket tar tal ma zó be fek te té si ala pok ba fekteti. Az euró esz köz alap ki tû zött cél ja,
hogy a be fek te té si ala po kon ke resz tül kö ze pes koc ká zat mel lett, az euró öve zet ben mért inf lá ciót je len tô sen meg -
ha la dó ho za mot ér jen el. Az esz köz alap cél zott össze té te le 70% euró köt vény és pénz pia ci ér ték pa pír, va la mint
30% globális rész vény. Ez az össze té tel a ho zam op ti ma li zá lá sa ér de ké ben a fen ti táb lá zat ban megadott kor lá tok
kö zött vál toz hat. Az esz köz alap így leg fel jebb az össz va gyon 50%-áig tar tal maz hat globális rész vé nye ket, va la -
mint 10%-ban egyéb al ter na tív be fek te té si for mák ba és to váb bi 10%-ban in gat lan ala pok ál tal euróban ki bo csá -
tott be fek te té si je gyek be is fek tet het. A be fek te té si po li ti ka az euró köt vény piac moz gá sá ban rej lô le he tô sé gek ki -
hasz ná lá sá val, a rész vény- és in gat lan pia cok ma ga sabb ho za má nak va la mint egyéb al ter na tív be fek te té si for mák -
nak az öt vö zé sé vel igyek szik elô nyös ho zam eléré sé re. Az esz köz alap lik vi di tá si okok ból kész pénzt vagy bank be -
té tet is tar tal maz hat.

A-30 eszközalap

Az esz köz alap jel lem zôi Le het sé ges be fek te té si esz kö zök
Az esz köz alap A va gyon ke ze lô moz gás te re

cél zott össze té te le minimum maximum

Ho zam ki lá tás: ++++ Euró köt vény és pénz pia ci be fek te tés 70% 50% 100%

Ár fo lyam koc ká zat: +++ Globális rész vény be fek te tés 30% 0% 50%

Euró ala pú al ter na tív be fek te té sek – 0% 10%

Euró ala pú in gat lan be fek te té si jegy – 0% 10%

Euró kész pénz, bank be tét – 0% 20%

A-70 eszközalap

Az esz köz alap jel lem zôi Le het sé ges be fek te té si esz kö zök
Az esz köz alap A va gyon ke ze lô moz gás te re

cél zott össze té te le minimum maximum

Ho zam ki lá tás: +++++ Euró köt vény és pénz pia ci be fek te tés 30% 0% 50%

Ár fo lyam koc ká zat: ++++ Glo bá lis rész vény befektetés 70% 50% 100%

Glo bá lis al ter na tív be fek te té sek – 0% 10%

Euró ala pú in gat lan be fek te té si jegy – 0% 10%

Euró kész pénz, bank be tét – 0% 20%

E-30 eszközalap

 Készpénz  
15% 

Részvény 
16% 

Kötvény 69% 

 

Az  esz köz alap va gyo nát 100%-ban euró ala pú be fek te té si ala pok ba fek te ti. Az  esz köz alap ki tû zött cél ja, hogy a
be fek te té si ala po kon ke resz tül ma ga sabb koc ká zat mel lett kiemel ke dô ho za mot ér jen el. Az eszközalap ban el sô -
sor ban az Egye sült Ál la mok ban, il let ve az Eu ró pai Unió or szá gai ban ki bo csá tott, kiemel ke dô tel je sít ményt nyúj tó
érték pa pí rok, és – ki sebb mér ték ben – az ázsiai ré gió jó nö ve ke dé si és jö ve del me zô sé gi ki lá tá sok kal ren del ke zô
rész vé nyei ta lál ha tók. Az esz köz alap be fek te té si po li ti ká ja a mö göt tes ala pok ré vén el sô sor ban a fej lett nem zet kö -
zi pia cok di na mi kus nö ve ke dé sét ak náz za ki. Az esz köz alap cél zott össze té te le 30% euró köt vény és pénz pia ci ér -
ték pa pír, va la mint 70% glo bá lis rész vény. A köt vé nyek és a rész vé nyek egy más hoz vi szo nyí tott sú lya – a
megadott ha tá rok kö zött – a pia ci kö rül mé nyek vál to zá sá tól is függ. A ho zam op ti ma li zá lá sa ér de ké ben az esz -
köz alap leg fel jebb 10%-ban in gat lan ala pok ál tal euróban ki bo csá tott be fek te té si je gyek be, va la mint 10%-ban
egyéb al ter na tív be fek te té si for mák ba is fek tet het. Az esz köz alap ki sebb mér ték ben kész pénzt vagy bank be té tet is tar tal maz hat. Az esz köz alap el szá mo -
lá sa és nyil ván tar tá sa euróban tör té nik, az esz köz ala pot vég sô so ron al ko tó rész vé nyek egy ré sze azon ban más de vi zá ban ke rül be fek te tés re. Az esz köz -
alap árfolyamkoc ká za tát így az euró és az érin tett de vi zák köz ti ár fo lyam-in ga do zá sok, va la mint a pénz ne mek kö zöt ti át vál tá si költ sé gek is be fo lyá sol ják.

E-70 eszközalap

 Készpénz 9% 

Részvény 
52% Kötvény 39% 

 

Az esz köz alap va gyo nát 100%-ban euró ala pú, túl nyo móan eu ró pai köt  vé nye ket és pénz pia ci be fek te té se ket tar -
tal ma zó be fek te té si ala pok ba fekteti. Az esz köz alap a ke zelt tô két túl nyo móan a nagy biz ton sá got je len tô euró
ala pú ál lam pa pí rok ban, il let ve ki vá ló mi nô sí té sû ban ki, vál la la ti, illet ve ön kor mány zat ál tal ki bo csá tott ér ték pa pí -
rok ban he lye zi el. Az esz köz alap cél zott össze té te le 90% euró köt vény és pénz pia ci ér ték pa pír, va la mint a hosszú
tá von ma ga sabb ho zam eléré se ér de ké ben 10% globális rész vény. Ez az össze té tel a ho zam op ti ma li zá lá sa ér de -
ké ben a fen ti táb lá zat ban meg adott kor lá tok kö zött vál toz hat. Az esz köz alap így leg fel jebb az össz va gyon 20%-
áig tar tal maz hat globális rész vé nye ket, va la mint 10%-ban euró ala pú in gat lan ala pok je gyeit is meg vá sá rol hat ja.
Az esz köz alap cél ki tû zé se a be fek te tett tô ke reál ér té ké nek megôr zé sén felül a mi nél na gyobb ka mat jö ve de lem
eléré se. A be fek te té si po li ti ka az euró köt vény piac moz gá sai ban rej lô le he tô sé gek ki hasz ná lá sá val, va la mint a rész -
vény- és in gat lan pia cok ma ga sabb ho za má nak öt vö zé sé vel igyek szik elô nyös ho zam eléré sé re. 
Az esz köz alap ki sebb mér ték ben kész pénzt vagy bank be té tet is tar tal maz hat.

A-10 eszközalap

I. BEFEKTETÉSI STRATÉGIÁKAT KÍNÁLÓ ESZKÖZALAPOK

Az esz köz alap jel lem zôi Le het sé ges be fek te té si esz kö zök
Az esz köz alap A va gyon ke ze lô moz gás te re

cél zott össze té te le minimum maximum

Ho zam ki lá tás: +++ Euró köt vény és pénz pia ci be fek te tés 90% 50% 100%

Ár fo lyam koc ká zat: ++ Globális rész vény be fek te tés 10% 0% 20%

Euró ala pú in gat lan be fek te té si jegy – 0% 10%

Euró kész pénz, bank be tét – 0% 20%

E-10 eszközalap

 Készpénz  
12% 

 Részvény 
3% 

Kötvény 
85% 

A-10 eszközalap

A-30 eszközalap

A-70 eszközalap
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Az esz köz alap min den pia ci ár fo lyam moz gás mel lett (le gye nek akár csök ke nô, emel ke dô
vagy stag ná ló rész vény ár fo lya mok) euró ala pon legalább 6-7%-os ho zam eléré sé re tö rek szik
a be fek te té si ala pok ra ál ta lá ban jel lem zô in dex kö ve tô stra té giá val szem ben. Ezen esz köz alap
tel je sít mé nyét ki sebb árfolyaminga dozás jel lem zi, mint a legtöbb rész vény ala pét, amit a mö -
göt tes ab szo lút ho zam ala pok ke ze lô je ak tív be fek te té si stra té giák ki hasz ná lá sá val, rész vé -
nyek, kész pénz és a fe de ze ti ügy le tek kom bi ná ció já val tö rek szik elér ni. Az esz köz alap cél ki tû -
zé se: tô ke meg tar tás és fo lya ma tos po zi tív meg té rü lés biz to sí tá sa, az eszközalap ár fo lyam-
inga do zá sá nak ala cso nyan tar tá sa mel lett. Az esz köz alap va gyo nát 100%-ban ab szo lút ho -
zam ra tö rek vô be fek te té si ala pok ba fek te ti. Az esz köz alap ki sebb mér ték ben kész pénzt vagy
bank  beté tet is tar tal maz hat. Az esz köz alap el szá mo lá sa és nyil ván tar tá sa fo rint ban tör té nik.
Az esz köz alap  árfo lyam koc ká za tát a de vi zák köz ti ár fo lyam-in ga do zá sok, va la mint a pénz ne -
mek kö zöt ti át vál tá si költ sé gek is be fo lyá sol ják.

A-ABSZOLÚT HOZAM – meghatározott euró hozam elérésére törekvô – esz köz alap

II. SPECIÁLIS BEFEKTETÉSI LEHETÔSÉGEKET KÍNÁLÓ ESZKÖZALAPOK

Az esz köz alap jel lem zôi Le het sé ges be fek te té si esz kö zök
Az esz köz alap A va gyon ke ze lô moz gás te re

cél zott össze té te le minimum maximum

Ho zam ki lá tás: ++++ Abszolút hozam alapok 100% 80% 100%

Ár fo lyam koc ká zat: +++ Euró kész pénz, bank be tét – 0% 20%

Az eszközalap olyan nemzetközi befektetési alapokba helyezi a va gyo nát, amelyek kezelői
kiváló piac- és befektetési ismeretekkel rendel kez nek az érintett befektetési területen, és múlt-
beli teljesítményük vala mint költség struktúrájuk alapján kiválasztásra kerültek. A befektetési
alapok pozi tív ho za mok el éré sére törekszenek globális részvénybefektetéseikkel. Olyan vál-
lalatok rész vé nyeibe fek tet nek, amelyek fő tevékenységüket az alternatív energia és ener gia -
technológia szektorban vég zik. A vál la latok tevékenysége tehát a kö vet kező területekre
 terjedhet ki: meg újuló energiaforrá sok (nap-, szél-, hő- és víz energia) kiaknázása, bio-üzem   -
anya gok terme lése,  energiatárolási és ener  gia  termelési meg ol dások. E piac hosszú távon ma -
gasabb hozam po ten ciálja jelentősebb ár fo lyam   mozgásokkal párosulhat. Az eszközalap va gyo -
nát 100%-ban rész vé nyeket tartalmazó befek tetési alapokba fekteti. Az eszközalap befektetése
során a vagyonkezelő törekszik a 100%-os rész vény alap-hányad megtartására, de az kisebb
mértékben készpénzt vagy bank betétet is tartalmazhat. Az eszközalap elszámolása és nyilván-
tartása forintban történik, az esz köz  alapon belüli rész vény ala pok azonban más devizában
kerülnek be fek te tésre. Az eszközalap befektetési kockázatát a devizák közti árfo lyam-inga do -
zások, valamint a pénznemek közötti átváltási költsé gek is befolyásolják.

A-ALTERNATÍV ENERGIA részvény esz köz alap

Az esz köz alap jel lem zôi Le het sé ges be fek te té si esz kö zök
Az esz köz alap A va gyon ke ze lô moz gás te re

cél zott össze té te le minimum maximum

Ho zam ki lá tás: +++++++ Alternatív energiaszektorban érdekelt
részvényekbe fektető befektetési alapok  100% 80% 100%

Ár fo lyam koc ká zat: ++++++ Euró kész pénz, bank be tét – 0% 20%

A-KREDIT – hitel-kötvény esz köz alap

Az esz köz alap jel lem zôi Le het sé ges be fek te té si esz kö zök
Az esz köz alap A va gyon ke ze lô moz gás te re

cél zott össze té te le minimum maximum

Ho zam ki lá tás: +++ Eszközhátterű, hitelviszonyra épülő
értékpapír alapok 100% 80% 100%

Ár fo lyam koc ká zat: +++++ Euró kész pénz, bank be tét – 0% 20%

E-Abszolút hozam eszközalap

Készpénz 1% 
 
 Globális abszolút hozam 

befektetések 76% Eurózóna abszolút hozam 
befektetések 23% 

E-Alternatív energia eszközalap

Egyesült 
Királyság 4% 

Németország 6% 

 

Dánia 5% 

Ausztria 2% 
Spanyolország 10% 

Egyéb 18% 

Készpénz 
18% 

USA 27% Kanada 3% 

Franciaország 4% 

Svájc 3% 

 

 

A-ALTERNATÍV ENERGIA részvény
eszközalap

A-ABSZOLÚT HOZAM eszközalap

Az eszközalap vagyonát 100%-ban euró alapú, hitelviszonyra épülő értékpapírokat tartal-
mazó befektetési alapokba, azon belül elsősorban az UNIQA Financial Services által kezelt,
UNIQA Structured Credit Fund befektetési alapba fekteti. A bankok a kockázat csökkentése
érdekében összegyűjtik az általuk ki he lyezett hiteleket, és a tôkepiacokat használják fel az így
összegyűj tött hitelek koc ká zatának értékesítésére. Így keletkeznek a bankok által ki bo csátott,
ún. eszközalapú értékpapírok (Assetbacked Securities, ABS), amelyek leginkább egy bank
által kibocsátott kötvényhez hasonlítanak. Az eszközalapú érték papírok mögött általában
hasonló típusú hiteltermékek (úgy mint jelzálog- és gépjárműhitelek, hitelkártyák) állnak,
melyek különböző kockázatú és egyben eltérő hozamú alternatívákat jelentenek. Az eszköz -
alap kisebb mértékben készpénzt vagy bankbetétet is tartalmazhat. Az eszközalap elszá-
molása és nyilvántartása forintban történik. Az eszközalap árfolyamkockázatát a devizák közti
árfolyam-ingadozások, valamint a pénznemek közötti átváltási költségek is befolyásolják. 

E-Kredit eszközalap
 

Készpénz 19% Kereskedelmi 
hitelek – EU 44% 

Kereskedelmi  
hitelek – USA 29% 

Fogyasztási  
hitelek – EU 4% 

Kereskedelmi hitelek  
– Fejlõdõ piacok 2% 

Fogyasztási  
hitelek – USA 2%  

  
 

A-KREDIT eszközalap
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Az eszközalap befektetési célja tôkenövekedés elérése befektetési ala pok ba való befek-
tetéseken keresztül. Az eszközalap stratégiája az infra struk túrához kapcsolódó szektorokban
rejlô növekedési potenciál ki ak ná zása. Az eszközalap célja az urbani zá ció terjedése miatt
rohamosan fejlôdô infra strukturális beruházásokban rejlô lehe tôségek kihasználása. Az esz -
köz alap befektetéseit alkotó befektetési alapok olyan vállalatokba fek tet nek világszerte,
melyek az infrastruktúrához kapcsolódó szektorban te vé keny kednek. Ez a következô szek-
torokban tevékenykedô vállalato kat foglalja magában: energia, kôolaj- és földgázvezeték,
építôipar, elek tro mos berendezések, környezetvédelmi szolgáltatások, alap anya gok, ingat-
lanfejlesztés, erôforrások, útépítés, szállítás, szállítmányozás és logisztika. Ezen kívül a befek-
tetési alapok olyan vállalatokba is fek tet hetnek, amely ezen szektorok finanszírozásával
foglalkoznak, hiszen a szek  torok fejlôdése ezekre a vállalatokra is jelentôs húzóerôt fejt ki. 
A be fek tetési alapok eszközeik többségét olyan társaságokba fektetik, melyeknek székhelye a
piaci átlagnál gyorsabban fejlôdô, feltörekvô piaco kon található, vagy jövedelmük nagy részét ott termelik. Az eszközalap vagyonának befektetése során
a vagyonkezelô törekszik a 100%-os befektetési hányad megtartására, de az eszközalap – leg fel jebb 20%-os mértékig – készpénzt vagy bankbetétet is tar-
talmazhat. Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása forintban történik, az esz köz alapon belüli részvényalapok azonban más devizában kerülnek be fek -
tetésre. Az eszközalap árfolyamkockázatát ezért a devizák közti ár fo lyam-ingadozások, valamint a pénznemek közötti átváltási költségek is befolyásolják.

A-INFRASTRUKTÚRA esz köz alap

Az esz köz alap jel lem zôi Le het sé ges be fek te té si esz kö zök
Az esz köz alap A va gyon ke ze lô moz gás te re

cél zott össze té te le minimum maximum

Ho zam ki lá tás: +++++++ Infrastruktúra részvény befektetési alapok 100% 80% 100%

Ár fo lyam koc ká zat: ++++++ Készpénz, bankbetét – 0% 20%

E-Infrastruktúra eszközalap

Kína 9% 

Egyéb 16% 

Készpénz 16% 

Franciaország 8% 
Svájc 5% 

Spanyolország 
3% 

Hong Kong 
10% 

Mexikó 5% 
Dél-Afrika 3% 

Brazília 14% 

Csehország 4% India 5%  

Szingapúr 2% 

A-INFRASTRUKTÚRA eszközalap
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A-FX – tőkeáttételt is alkalmazó – esz köz alap

Az esz köz alap jel lem zôi Le het sé ges be fek te té si esz kö zök
Az esz köz alap A va gyon ke ze lô moz gás te re

cél zott össze té te le minimum maximum

Ho zam ki lá tás: +++++ Devizapárok árfolyammozgásaira 
és kamatkülönbözetére építô stratégiákon 
alapuló befektetési alapok 100% 80% 100%

Ár fo lyam koc ká zat: +++++ készpénz, bankbetét – 0% 20%

Referenciaindex: CitiFX Alpha Funded EUR, euróban számítva

Az eszközalap kizárólag befektetési alapba fektethet, vagyis értékpapír-
vételi és -eladási ügyletek engedélyezettek az eszköz alap kezelőjének. Az
eszközalapban értékpapírokon kívül kész pénz és bankbetét tartható az
eszközalap va gyo nának maxi mum 20 százalékáig. Az eszközalap nyílt végű,
előre meghatározott futam idővel nem rendelkezik, így az eszközalap befek-
tetési egységei az eszközalap bevezetése után folyamatosan elérhetők és
visszaválthatók. A befektetési egységekkel történő tény leges ke res -
kedés azonban mindig szerdai értéknappal, he  tente egyszer történik.
Az eszközalap befektetési egy sé geinek ár fo lyama előre nem meg ha tá roz -
ható, a piaci folya matok függ vé nye, az árfolyam nőhet vagy csök ken het, a
biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az esz köz alap befek-
tetési egységeire. Mivel a befektetési célból az eszköz alapba kiválasztott
befektetési alap(ok) túlnyomórészt devizapárokba fektet(nek) be, és ka mat -
különbözeti ügyletekre építik a stratégiájukat, elsősorban devizaárfolyam,
kamat és likviditási koc kázatok befolyásolhatják az eszközalap befektetési
egységei árfolyamának alakulását.
Ezen kívül azonban jelentkezhetnek más kockázatok is, mint például az
érték papírok más pénzügyi intézmények általi forgalmazásából és keze lé sé -
ből adódó partner-, visszafizetési és likviditási kockázatok, a kül föl dön való
befektetés, illetve a külföldi partnerek alkalmazása révén föld rajzi, politikai
és országkockázatok, továbbá gazdasági és egyéb piaci kockázatok. Az esz -
köz alap elszá mo lása és nyilvántartása euróban történik, az eszközalapon
belüli befekte tési alap(ok) azonban akár más devizában is jegyezhető(k).
Az eszköz alap ár fo lyam kockázatát ezért a devizák közti árfolyam-ingadozá-
sok, valamint a pénznemek közötti átváltási költségek is befolyásolják.

A befektetési terület bemutatása

Az alábbiakban az eszközalapban jelentôs hányaddal rendelkezô „CitiFX
Alpha Strategy 1” befektetési alap stratégiája kerül bemutatásra.
Az eszközalap mögött álló befektetési alap a devizapiacon te vé keny kedik,
és különböző devizapárok egymással szemben várható árfolyammozgá-
saira és kamatkülönbözetére építi befektetési stratégiáját. A de vi za piac sajá-
tossága, hogy nem minden szereplő profitorientált, leg többjük deviza
adásvételi ügyleteket a kereskedelmi és szolgáltatási te vé keny ségeinek
elszámolása érdekében köt, vagy határidős ügyletekkel kívánja a bevételeit,
illetve ráfordításait előre tervezhetővé tenni. A devizapiac szereplőinek
eltérő várakozása valamint üzleti érdekeinek el len tétes mivolta lehetőséget
ad arra, hogy különböző, a fentiektől eltérő motivációval kötött devizaü-
gyletekkel haszonra lehessen szert tenni.

A devizapiacokat ezen fe lül
igen nagy likviditás (2007-ben
már átlagosan napi 3.000
milliárd USD-t meg ha la dó
forgalom) jel lem zi, mely nek
követ kez té ben e piac alacsony
adás vételi árfo lyam-külön bö -
zet be épített költsé gek kel és
megbízhatóan (a meg  bízások
teljesülése adott idő ben adott
áron meg fe le lően biztosított)
mű kö dik.

Az „E-FX” eszközalap mögött álló „CitiFX Alpha Strategy 1” befekte tési
alapot kezelő szakemberek az alábbi 4 különböző – egymással ér dem ben
nem korreláló – stratégiát alkalmaznak céljuk elérése és e mö göt tes befek-
tetési alap árfolyam-ingadozásának mérséklése érdekében. A be fek tetett
eszközök egyenletesen oszlanak meg e stratégiák között.
• A „G10 Carry” stratégia 11, az IMF-hez kapcsolódó fejlett ország

(Belgium, Hollandia, Kanada, Svédország, Franciaország, Svájc, Né met -
ország, Egyesült Királyság, Olaszország, Egyesült Államok, Japán)
kamatkülönbözeteinek kihasználására törekszik: az alacsony kamatozású
devizákat, illetve az ezekben felvett hiteleket a ma ga sabb kamatozású

devizák pénzpiacán fekteti be. A stratégia két jól kidol go zott kockázat-
szűrőt alkalmaz, amelyek csökkentik a kockázati ki tett séget, amikor a
piaci árfolyam-ingadozás megnő, illetve ha a jövő beni kamatvárakozás a
magas kamatú devizák árfolyamának csökkenését vetíti előre. A „G10
Carry” stratégia előnyei hosszabb idő  ho ri zonton érvényesülhetnek, rövid
távon átmeneti árfolyam vesz teségek elképzelhetők.

• Az „Emerging Markets” a fejlett és fejlődő piaci kamatkülönbözetre építő
stratégia likvid és magas alapkamatú fejlődő piaci devizákat vásárol EUR
és USD devizából, illetve ezekben felvett kölcsönből. A stra té gia mind a
fejlődő piaci devizák magasabb kamatainak EUR és USD-vel szembeni
különbözetéből, mind a fejlődő piaci devizák erősödéséből profitálhat. 
A piaci árfolyam-ingadozások intenzitásán alapuló szűrő védi a stratégiát
a fejlődő piaci devizák gyengülésével szemben.

• A „Dynamic Trend” egy technikai elemezésen alapuló stratégia, amely a
devizaárfolyamok hosszabb távú árfolyammozgására épít. Olyan deviza-
párokkal kereskedik, amelyek historikusan nagy és tar tós árfolyam-
mozgást mutattak. E stratégia az aktuális piaci árfolya mokat veti össze a
– többféle módon számított – átlagos múltbéli kereszt árfolyamokkal, és
az eredménytől függően naponta dönt arról, hogy a devizapár alapde-
vizájából elmozduljon-e a pár másik tagja irányába.

• Az „Economic Factors” stratégia a devizaárfolyamok mozgásának mak ro -
gazdasági változóktól (kamatszinttől, munkanélküliségtől, inflá  ciótól,
exporttól, kiskereskedelmi növekedéstől) való múltbéli függését vizsgál-
va havonta dönt arról, hogy vegyen vagy eladjon devizát az USD-vel
szemben.

A befektetési alap árfolyammozgásának kitettségét az a tény növeli, hogy
határidős ügyleteken keresztül legfeljebb 3-szoros tőkeáttéttel dolgo-
zik, azaz a ténylegesen rendelkezésre álló befektetésen felül annak maxi-
mum 3-szorosát kitevő összegen is realizálja a devizák eltérő kamataiból és
egymáshoz képesti árfolyammozgásából eredő előjeles (pozitív vagy
negatív) hozamot. A tőkeáttétel alkalmazása az árfolyamkockázat, egyúttal
az elérhető hozam mértékét a hasonló, de tőkeáttétel nélküli befekte té sek -
hez képest növeli.

További befektetési illetve árfolyam információ

A heti egyszeri (szerdai) tényleges kereskedési nap miatt a szokásos
tranzakciók a következőképpen módosulnak. Befektetési egy sé gek
vételére, eladására mindig az érintett tranzakció egyértelmű és
hiánytalan azo no sítását követő szerdai értékelési napi árfolyam mal
kerül sor (szerdai azonosítás esetén a rákövetkező szerdai ér té kelési
nappal).

Befektetési egységek áthelyezésére mindig 2 lépésben kerül sor:
a) Az E-FX eszközalapba történő áthelyezés esetén először az áthe-

lyezési kérelem egyértelmű és hiánytalan azo no sí tását követő ér té kelési
napi árfolyamon történik az áthelyezendő befektetési egy ségek eladása,
majd az ezt a napot követő szerdai napi árfolyammal kerül sor az o-FX
eszközalap befektetési egységeinek megvásárlá sára a megelőző
eladáskor realizált készpénzértékért (szerdai azo no sítás esetén a rá kö vet -
kező szerdai értékelési nappal).

b) Az E-FX eszközalapból történő áthelyezés esetén először az át he -
lyezési kérelem egyértelmű és hiánytalan azo no sítását követő szerdai
értékelési napi árfolyamon történik a befektetési egységek eladása (szer-
dai azonosítás esetén a rákövetkező szerdai értékelési nap pal), majd az
ezt a napot követő értékelési napi árfolyammal kerül sor az áthe lyezés cél-
jaként szolgáló eszközalap befektetési egy sé geinek megvásárlására a
meg előző eladáskor realizált kész pénz értékért.

Az o-FX eszközalap aktuális árfolyamára, befektetési összetételére, ak tu ális
befektetési politikájára, valamint a mögöttes befektetési ala pokra vonat -
kozó további információk a http://www.uniqavk.hu inter netes oldalon
találhatók.

„CitiFX Alpha Strategy 1”
befektetési alap

G10 Carry
25%

Economic Factors
25%

Emerging 
Markets

25%
Dynamic Trend

25%



A-LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY esz köz alap

III. REGIONÁLIS RÉSZVÉNY ESZKÖZALAPOK

Az esz köz alap jel lem zôi Le het sé ges be fek te té si esz kö zök
Az esz köz alap A va gyon ke ze lô moz gás te re

cél zott össze té te le minimum maximum

Ho zam ki lá tás: +++++++ Latin-amerikai régióba fektetô részvény
befektetési alapok  100% 80% 100%

Ár fo lyam koc ká zat: ++++++ Euró kész pénz, bank be tét – 0% 20%

Az esz köz alap olyan nem zet kö zi be fek te té si ala pok ba he lye zi a va gyo nát, ame lyek ke ze lôi ki -
vá ló piac- és be fek te té si is me re tek kel ren del kez nek az érin tett gaz da sá gok ban, és múlt be li
tel je sít mé nyük va la mint költ ség struk tú rá juk alap ján ki vá lasz tás ra ke rül tek. A befektetési ala -
pok olyan ked ve zô gaz da sá gi mu ta tók kal ren del ke zô vál la la tok rész vé nyei be fek tet nek, ame -
lyek a fej lô dô pia co kon vég zik fô mû kö dé sü ket. Je len tôs ki tett ség gel ren del kez nek töb bek
között az orosz, kí nai, in diai, bra zil, dél- ko reai, dél- af ri kai, tö rök, me xi kói pia co kon. Az ezen
pia cok tól el vár ha tó ma ga sabb ho zam na gyobb ár fo lyam moz gá sok kal pá ro sul hat. Az esz köz -
alap va gyo nát 100%-ban rész vé nye ket tar tal ma zó be fek te té si ala pok ba fek te ti. Az esz köz alap
be fek te té se so rán a va gyon ke ze lô tö rek szik a 100%-os részvényalap-hányad meg tar tá sá ra,
de az ki sebb mér ték ben kész pénzt vagy bank be té tet is tar tal maz hat. Az esz köz alap el szá mo -
lá sa és nyil ván tar tá sa fo rint ban tör té nik, az esz köz ala pon be lü li rész vény ala pok azon ban más
de vi zá ban ke rül nek be fek te tésre. Az esz köz alap be fek te té si koc ká za tát a de vi zák köz ti ár fo lyam-
in ga do zá sok, va la mint a pénz ne mek kö zöt ti át vál tá si költ sé gek is be fo lyá sol ják.

A-FEJLÔDÔ PIACI RÉSZVÉNY esz köz alap

Az esz köz alap jel lem zôi Le het sé ges be fek te té si esz kö zök
Az esz köz alap A va gyon ke ze lô moz gás te re

cél zott össze té te le minimum maximum

Ho zam ki lá tás: +++++++ Fejlôdô piaci részvényekbe fektetô 
befektetési alapok  100% 80% 100%

Ár fo lyam koc ká zat: ++++++ Euró kész pénz, bank be tét – 0% 20%

A-KÍNAI RÉSZVÉNY esz köz alap

Az esz köz alap jel lem zôi Le het sé ges be fek te té si esz kö zök
Az esz köz alap A va gyon ke ze lô moz gás te re

cél zott össze té te le minimum maximum

Ho zam ki lá tás: +++++++ Kínai régió részvénypiacaiba fektetô 
befektetési alapok  100% 80% 100%

Ár fo lyam koc ká zat: ++++++ Euró kész pénz, bank be tét – 0% 20%

Az esz köz alap olyan nem zet kö zi be fek te té si ala pok ba he lye zi a va gyo nát, ame lyek ke ze lôi ki -
vá ló piac- és be fek te té si is me re tek kel ren del kez nek az érin tett gaz da sá gok ban, és múlt be li
tel je sít mé nyük va la mint költ ség struk tú rá juk alap ján ki vá lasz tás ra ke rül tek. A La tin-ame ri kai
rész vény esz köz alap be fek te té si po li ti ká ja el sô sor ban a la tin-a me ri kai tôzs dék, il let ve e tôzs -
dé ken jegy zett rész vé nyek ben rej lô nö ve ke dé si po ten ciál ki hasz ná lá sára tö rek szik. Az esz köz -
alap va gyo nát 100%-ban la tin-a me ri kai rész vé nye ket tar tal ma zó be fek te té si ala pok ba  fek  teti.
Az et tôl a piac tól el vár ha tó ma ga sabb ho zam na gyobb ár fo lyam moz gá sok kal pá ro sul hat. 
Az esz köz alap be fek te té se so rán a va gyon ke ze lô tö rek szik a 100%-os rész vényalap-há nyad
meg tar tá sá ra, de az ki sebb mér ték ben kész pénzt vagy bank be té tet is tar tal maz hat. Az esz köz -
alap el szá mo lá sa és nyil ván tar tá sa fo rint ban tör té nik, az esz köz ala pon be lü li rész vény ala pok
azon ban más de vi zá ban ke rül nek be fek te tés re. Az esz köz alap ár fo lyam koc ká za tát a de vi zák
köz ti ár fo lyam-in ga do zá sok, va la mint a pénz ne mek kö zöt ti át vál tá si költ sé gek is be fo lyá sol ják. 

E Latin Amerikai eszközalap

Peru 2% 
 

Egyéb 16% 
Készpénz 19% 

Mexikó 14% Brazília 47% 

Kolumbia 1% 
Chile 1% 

A-LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY eszközalap

Egyéb 38%

Törökország 3% Oroszország 10% 

India 
15% 

Tajvan 1% 
Mexikó 2% 

Dél-Afrika 1% 

Kína 9% 
Brazília 4% 

Dél-Korea 1% 
Hong Kong 6% 

Készpénz 10% 

  

 

A-FEJLÔDÔ PIACI RÉSZVÉNY eszközalap

Az esz köz alap olyan nem zet kö zi be fek te té si ala pok ba he lye zi a va gyo nát, ame lyek ke ze lôi ki -
vá ló piac- és be fek te té si is me re tek kel ren del kez nek az érin tett gaz da ság ban, és múlt be li tel -
je sít mé nyük va la mint költ ség struk tú rá juk alap ján ki vá lasz tás ra ke rül tek. A befektetési ala pok
olyan ma gas nö ve ke dé si po ten ciál lal ren del ke zô vál la la tok rész vé nyei be fek tet nek, ame lyek
te vé keny sé gü ket Kí na te rü le tén vég zik. A be fek te té sek töb bek kö zött olyan rész vé nyek re
fókuszálnak, ame lyek az egyelô re ke vés bé ha té kony kí nai pia con alulér té kel tek. Az et tôl a
piac tól el vár ha tó ma ga sabb ho zam na gyobb ár fo lyam moz gá sok kal pá ro sul hat.  Az esz köz -
alap va gyo nát 100%-ban rész vé nye ket tar tal ma zó be fek te té si  alapok ba fek te ti. Az esz köz alap
be fek te té se so rán a va gyon ke ze lô tö rek szik a 100%-os rész vény alap-há nyad meg tar tá sá ra,
de az ki sebb mér ték ben kész pénzt vagy bank be té tet is tar tal maz hat. Az esz köz alap el szá mo lá sa és nyil ván tar tá sa fo rint ban tör té nik, az esz köz ala pon be lü li
rész vény ala pok azon ban más de vi zá ban ke rül nek be fek te tés re. Az esz köz alap be fek te té si koc ká za tát a de vi zák köz ti ár fo lyam-in ga do zá sok, va la mint a pénz ne -
mek kö zöt ti át vál tá si költ sé gek is be fo lyá sol ják.

y p

Kína 83% 

Készpénz 17% 

A-KÍNAI RÉSZVÉNY eszközalap
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Az esz köz alap olyan nem zet kö zi be fek te té si ala pok ba he lye zi a va gyo nát, ame lyek ke ze lôi ki -
vá ló piac- és be fek te té si is me re tek kel ren del kez nek az érin tett gaz da ság ban, és múlt be li tel -
je sít mé nyük va la mint költ ség struk tú rá juk alap ján ki vá lasz tás ra ke rül tek. A befektetési ala pok
olyan ma gas nö ve ke dé si po ten ciál lal ren del ke zô vál la la tok rész vé nyei be fek tet nek, ame lyek
te vé keny sé gü ket In dia te rü le tén vég zik. In dia Ázsia szoft ver nagy ha tal ma, és ugyanak kor a
nem zet kö zi cé gek egyik leg fon to sabb ki he lye zett ki szol gá ló köz pont ja, a gaz da ság nö ve ke dé -
se a ré gió ban is ki ma gas ló. Az et tôl a piac tól el vár ha tó ma ga sabb ho zam na gyobb ár fo lyam -
moz gá sok kal pá ro sul hat. Az esz köz alap va gyo nát 100%-ban rész vé nye ket tar tal ma zó be fek -
te té si ala pok ba fek te ti. Az esz köz alap be fek te té se so rán a va gyon ke ze lô tö rek szik a 100%-os rész vény alap-há nyad meg tar tá sá ra, de az ki sebb mér ték ben
kész pénzt vagy bank be té tet is tar tal maz hat. Az esz köz alap el szá mo lá sa és nyil ván tar tá sa fo rint ban tör té nik, az esz köz ala pon be lü li rész vény ala pok azon ban
más de vi zá ban ke rül nek be fek te tés re. Az esz köz alap be fek te té si koc ká za tát a de vi zák köz ti ár fo lyam-in ga do zá sok, va la mint a pénz ne mek kö zöt ti át vál tá si költ -
sé gek is be fo lyá sol ják.

A-INDIAI RÉSZVÉNY esz köz alap

Az esz köz alap jel lem zôi Le het sé ges be fek te té si esz kö zök
Az esz köz alap A va gyon ke ze lô moz gás te re

cél zott össze té te le minimum maximum

Ho zam ki lá tás: +++++++ Indiai részvényekbe fektetô 
befektetési alapok  100% 80% 100%

Ár fo lyam koc ká zat: ++++++ Euró kész pénz, bank be tét – 0% 20%

A-B-RICH RÉSZVÉNY esz köz alap – Brazília, Oroszország (Russia), India, Kína (China)

Az esz köz alap jel lem zôi Le het sé ges be fek te té si esz kö zök
Az esz köz alap A va gyon ke ze lô moz gás te re

cél zott össze té te le minimum maximum

Ho zam ki lá tás: +++++++ Brazíl, orosz, indiai és kínai részvényekbe  
fektetô befektetési alapok  100% 80% 100%

Ár fo lyam koc ká zat: ++++++ Euró kész pénz, bank be tét – 0% 20%

A-ÁZSIAI RÉSZVÉNY esz köz alap

Az esz köz alap jel lem zôi Le het sé ges be fek te té si esz kö zök
Az esz köz alap A va gyon ke ze lô moz gás te re

cél zott össze té te le minimum maximum

Ho zam ki lá tás: +++++++ Ázsiai rész vény ala pok 100% 80% 100%

Ár fo lyam koc ká zat: ++++++ Euró készpénz, bankbetét – 0% 20%

E-Indiai részvény eszközalap

India 81% 

Készpénz 19% 

A-INDIAI RÉSZVÉNY eszközalap

Az esz köz alap olyan nem zet kö zi be fek te té si ala pok ba he lye zi a va gyo nát, ame lyek ke ze lôi ki -
vá ló piac- és be fek te té si is me re tek kel ren del kez nek az érin tett gaz da sá gok ban, és múlt be li
tel je sít mé nyük va la mint költ ség struk tú rá juk alap ján ki vá lasz tás ra ke rül tek. A befektetési ala -
pok olyan ma gas nö ve ke dé si po ten ciál lal ren del ke zô vál la la tok rész vé nyei be fek tet nek, ame -
lyek te vé keny sé gü ket négy olyan or szág te rü le tén vég zik, ame lyek je len tôs nö ve ke dé si po -
ten ciál lal ren del kez nek, nem csak rö vid, ha nem hosszú tá von is: Bra zí lia, Oroszor szág (Russia),
In dia és Kí na (CHina). Az esz köz alap ezen or szá gok tôzs dei rész vé nyei ben rej lô nö ve ke dé si
po ten ciál ki hasz ná lá sá ra tö rek szik. Ugyanak kor az ezen pia cok tól el vár ha tó ma ga sabb ho zam
na gyobb ár fo lyam moz gá sok kal pá ro sul hat. Az esz köz alap va gyo nát 100%-ban rész vé nye ket
tar tal ma zó be fek te té si ala pok ba fek te ti. Az esz köz alap be fek te té se so rán a va gyon ke ze lô tö -
rek szik a 100%-os rész vény alap-há nyad meg tar tá sá ra, de az ki sebb mér ték ben kész pénzt vagy bank be té tet is tar tal maz hat. Az esz köz alap el szá mo lá sa és
nyil ván tar tá sa fo rint ban tör té nik, az esz köz ala pon be lü li rész vény ala pok azon ban más de vi zá ban ke rül nek be fek te tés re. Az esz köz alap ár fo lyam koc ká za tát
a de vi zák köz ti ár fo lyam-in ga do zá sok, va la mint a pénz ne mek kö zöt ti át vál tá si költ sé gek is be fo lyá sol ják.

Oroszország 17% 
Egyéb 5% Készpénz 18% 

Hong Kong 8% 

Kína 16% 

Brazília 21% 

India 15% 

 

 

A-B-RICH RÉSZVÉNY eszközalap

Az esz köz alap be fek te té si po li ti ká ja el sô sor ban az ázsiai tôzs dék rész vé nyei ben rej lô nö ve ke -
dé si po ten ciál ki hasz ná lá sá ra tö rek szik. Az eszközalap be fek te té si cél ki tû zé se a ha gyo má nyos
rész vény pia cok ho za mait meg ha la dó tel je sít mény eléré se Dél ke let-Ázsia, In dia, Kí na fej lô dô
rész vény pia cai ra va la mint Ja pán rész vény pia cai ra tör té nô be fek te té sek kel. Az eszközalap be -
fek te té se so rán a va gyon ke ze lô tö rek szik a 100%-os rész vény alap-há nyad meg tar tá sá ra, de
az ki sebb mér ték ben kész pénzt vagy bank be té tet is tar tal maz hat. Az esz köz alap el szá mo lá sa
és nyil ván tar tá sa fo rint ban tör té nik, az esz köz ala pon be lü li rész vény ala pok azon ban he lyi de -
vi zá ban (ja pán jen, hong kongi dol lár, ko reai von stb.) ke rül nek be fek te tés re. Az esz köz alap
ár fo lyam koc ká za tát a de vi zák köz ti ár fo lyam-in ga do zá sok, va la mint a pénz ne mek kö zöt ti át -
vál tá si költ sé gek is be fo lyá sol ják.

 

Ausztrália 1% 
 Egyéb 19% 

Készpénz 15% 

 Japán 2% 

Hong Kong 13% 

Dél-Korea 7% Thaiföld 19% 

Kína 8% 

Malájzia 1% 
Indonézia 4% 

 India 11% 
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A-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY esz köz alap

Az esz köz alap jel lem zôi Le het sé ges be fek te té si esz kö zök
Az esz köz alap A va gyon ke ze lô moz gás te re

cél zott össze té te le minimum maximum

Ho zam ki lá tás: +++++++ Kelet európai részvény alapok 100% 80% 100%

Ár fo lyam koc ká zat: ++++++ Euró készpénz, bankbetét – 0% 20%

Az eszközalap befektetési politikája elsôsorban a nyugat-európai tôzsdék – beleértve az
Egyesült Királyságot is – legnagyobb for galmú nagyvállalati részvényeiben rejlô növekedési
potenciál kihasználására törekszik. Az esz köz alap vagyonát 100%-ban részvényeket tartal-
mazó befektetési alapokba, azon belül elsôsorban az UNIQA Financial Services által kezelt R88
befektetési alapba fekteti. Az eszközalap befektetése során a vagyonkezelô törekszik a 100%-
os részvényalap-hányad megtartására, de az kisebb mértékben készpénzt vagy bankbetétet
is tartalmazhat. Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása forintban történik. 
Az eszközalap árfolyamkockázatát a de vi zák közti árfolyam-ingadozások, valamint a pénzne-
mek közötti át vál tási költségek is befolyásolják.

A-NYUGAT-EURÓPAI RÉSZVÉNY esz köz alap

Az esz köz alap jel lem zôi Le het sé ges be fek te té si esz kö zök
Az esz köz alap A va gyon ke ze lô moz gás te re

cél zott össze té te le minimum maximum

Ho zam ki lá tás: +++++++ Európai részvény alapok 100% 80% 100%

Ár fo lyam koc ká zat: ++++++ Euró készpénz, bankbetét – 0% 20%

A diagramok, valamint a hozamkilátásra és árfolyamkockázatra vonatkozó besorolások a 2009. októberi állapotot és az addigi
tapasztalatokat tükrözik.

Az eszközalapokra vonatkozó to váb bi in for má ciók (árfolyamok, referenciaindexek) a http://www.uniqavk.hu internetes olda lon
ta lál ha tók.

Az eszközalap vagyona 100%-ban a kelet-közép-európai régióba fektetô befektetési alapok-
ból áll, de az eszközalap befektetései között kisebb mér ték ben készpénz vagy bankbetét is
elôfordulhat. Az eszközalap befektetési célja hosszabb távon növekedés elérése vi szony lag
magasabb árfolyam-ingadozás vállalása mellett. Az eszközalap fôleg a közép- és kelet-euró-
pai reform államok továbbá Orosz ország, Török ország, Románia, Bulgária és az EU-csat-
lakozásra váró, Balkán-félszi ge ten található országok, valamint Ausztria vállalati részvényeibe
fektet be. Ez az eszközalap azoknak a befektetôknek a figyelmébe ajánlott, akik az ezen orszá-
gokban tapasztalható, a fejlett országokhoz történô fel zár kó zá sukat, konvergenciájukat
kísérô magasabb gazdasági növekedésbôl és lehetôségekbôl, valamint ezek nek a részvényeik
ala ku lá sára gyako rolt hatásából kívánnak profitálni. Az eszközalap aktívan kezelt alap,
 amelynek során az alapkezelô a kiegyensúlyozott kockázat kezelésre is hangsúlyt fektet. 
Az eszközalap portfóliójának átalakítása vagy az esetleges értékpapírárfolyam-esések hatásá-
nak csök kentése érdekében nagyobb arányt is elérhetnek a látra szóló betétek. Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása forintban történik, az esz köz  -
alapot végsô soron alkotó részvények azonban helyi devizában (orosz rubel, török líra stb.) kerülnek befektetésre. Az eszközalap ár fo lyam koc kázatát a
devizák közti árfolyam-ingadozások, valamint a pénz nemek közötti átváltási költségek is befolyásolják.

Kazakhsztán 1% 
 Egyéb 34% 

Készpénz 8% 

Görögország 2% 

Törökország 12% Cseh Köztársaság 3% 

Lengyelország 5% 

Oroszország 32% 

Magyarország 3% 
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Nyugat-európai  
részvények 82% Készpénz 18% 
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1. Az eszközalapok közötti választási lehetôségek: a befizetett
díj a befektetéskor érvényes 2. szá mú melléklet szerinti esz köz -
alapokba helyez hetô el.
Az egyes eszközalapokba befektetett összegnek a befizetés
10%-át el kell érnie.

2. Vé te li-eladá si ár rés: az eladá si ár a vé te li árat az eladá si ár
3,95%-ával ha lad ja meg.

3. Ke ze lé si díj: a ga ran tált ha lál ese ti összeg tôl (szer zô dé si fel té -
te lek III.37. pont) függ. A ke ze lé si díj a be fek te té si egy sé gek -
bôl ha von ta ke rül le vo nás ra, ha vi mér té ke az aláb bi táb lá zat -
ban fel tün te tett éves ér té kek 1/12-ed ré sze.

Ak tuá lis ga ran tált ha lál ese ti Éves ke ze lé si díj a be fek te té si
összeg, euró egy sé gek ará nyá ban

–3999 1,75%

4000–9999 1,25%

10000– 0,95%

4. Át he lye zé si le he tô sé gek: az át he lye zés fel té te le, hogy az esz -
köz alap ban ta lál ha tó be fek te té si egy sé gek legalább 10%-a át -
he lye zés re ke rül jön.

5. Át he lye zés költ sé ge: biz to sí tá si éven te az el sô két át he lye zés
költ ség men tes, ezt kö ve tôen az át he lye zés re ke rü lô egy sé gek
vé te li árá nak 2,5‰-e, de legalább 2 euró, leg fel jebb 20 euró
ke rül le vo nás ra. 
A költ ség megál la pí tá sá ra az át he lye zés ese dé kes sé gét
megelô zô ér té ke lé si na pon ér vé nyes vé te li ár fo lya mon ke rül
sor. Az át he lye zés költ sé gét – ugyanezen az ár fo lya mon – a
biz to sí tó az át he lye zen dô be fek te té si egy sé gek bôl egyen lí ti ki. 
Amennyi ben az át he lye zés költ sé ge meg ha lad ná az át he lye -
zen dô be fek te té si egy sé gek ér té két, nem ke rül sor át he lye -
zésre. 

6. A rész le ges vissza vá sár lás fel té te lei: 
a) a szer zô dé sen ma ra dó be fek te té si egy sé gek össze sí tett

be fek te té si ér té ke legalább  2 000 euró le gyen.
b) a rész le ge sen vissza vá sár lás ra ki je lölt be fek te té si egy sé -

gek össze sí tett be fek te té si ér té ke legalább 400 euró le -
gyen.

E fel té te lek el lenôr zé sé hez a biz to sí tó a rész le ges vissza vá sár -
lás idô pont ját megelô zô ér té ke lé si na pon szá mí tott vé te li ár -
fo lya mo kat ve szi ala pul.

7. A rész le ges vissza vá sár lás költ sé ge: a ki fi ze ten dô összeg
2,5‰-e, de legalább 2 euró, leg fel jebb 20 euró ke rül le vo nás -
ra. 

8. A szer zô dô nek a szer zô dés lét re jöt té rôl szó ló tá jé koz ta tó kéz -
hez vé te lé tôl szá mí tott 30 na pon be lül be je len tett fel mon -
dá sa ese tén a biz to sí tó a szer zô dés koc ká zat el bí rá lá si, nyil ván -
tar tá si és köt vé nye sí té si költ sé gei re 40 eurót, to váb bá a díj vis-
szauta lá sá nak költ sé geit szá mít ja fel.
Az árfolyam vál to zá sá ból adó dó koc ká za tot a biz to sí tó nem
vál lal ja át, azaz a díj be fek te té se és a be fek te té si egy sé gek vis-
sza vál tá si nap ja kö zöt ti eset le ges ár fo lyam vál to zás ból adó dó
vesz te sé get, il let ve nye re sé get a biz to sí tó az el szá mo lás ban a
szer zô dô re há rít ja, il let ve ja vá ra jó váír ja.

9. Tá jé ko zó dá si le he tô sé gek: az esz köz ala pok ról, az ak tuá lis ár -
fo lya mok ról il let ve az egyes szer zô dé sek rôl a na pi tá jé ko zó dás
le he tô sé gei az aláb biak:
• az UNIQA Biztosító Zrt. aláb bi te le fon szá mán: 

(06 1) 238 6422
• az UNIQA Biztosító Zrt. internetes hon lap ján:

www.uniqa.hu  
A fen tie ken kí vül a biz to sí tó a szer zô dés rôl éven te egy szer rés-
z le tes írá sos el szá mo lást küld a szer zô dô nek. 
A szer zô dô ké ré sé re ké szí tett to váb bi írá sos el szá mo lá so kért
al kal man ként 500 Ft költ ség ke rül fel szá mí tás ra.
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További információval biztosítási tanácsadója készséggel áll 
rendel ke zé sére. Bizalommal fordulhat ezen túl az ország számos pontján
megtalálható kirendeltségeinkhez is. Regionális központjaink:

Dél-magyarországi Régióigazgatóság
6000 Kecskemét, Csányi J. u. 1–3. · Tel.: +36 76 500-330
Észak-magyarországi Régióigazgatóság
3525 Miskolc, Széchenyi u. 3–9. · Tel.: +36 46 500-950
Dél-dunántúli Régióigazgatóság
7621 Pécs, Citrom u. 2. · Tel.: +36 72 513-850
Nyugat-magyarországi Régióigazgatóság
9700 Szombathely, Hunyadi u. 10–12. · Tel.: +36 94 513-570

Vezérigazgatóság
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74  .
Tel.: +36 1 5445-555, +36 20 5445-555, +36 30 5445-555, +36 70 5445-555
Rövid hívószám: 1418 · E-mail: info@uniqa.hu · Internet: www.uniqa.hu

Az UNIQA Biztosító Zrt. az ISO 9001:2008 
minõségügyi szabvány szerint tanúsított 
pénzügyi szolgáltató. 




