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Tisztelt Partnerünk!

Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak meg té te le elõtt 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 a „Multi Invest
Plusz” biz to sí tás szer zõ dé si fel tét ele it.

A Multi Invest Plusz egy BE FEK TE TÉ SI EGY SÉ GEK HEZ KÖ TÖTT, FO LYA -
MA TOS DÍ JAS élet biz to sí tás.
A be fek te tés sel össze füg gô spe ciá lis fo gal ma kat, a be fek te -
té si ho zam vissza jut ta tá sá nak mód ját a fel té te lek I. fe je ze te, az
eszközalapok befektetési politikájának módosíthatóságára,
az eszközalapok létrehozására, lezárására megszüntetésé-
re, felfüggesztésére vonatkozó, továbbá a befektetés
módosításához szükséges tudnivalókat a feltételek V. feje-
zete, a vá laszt ha tó esz köz ala pok be fek te té si po li ti ká ját a 
2. sz. mel lék let is mer  teti. 
Kérjük, tanulmányozza át figyelmesen a szerzôdési feltéte-
leket, mivel a befektetések kockázatát – bele értve az esz-
közalapokat alkotó további alapok likviditási helyzetébôl
fakadó fizetôképességi kockázatokat is – a szerzôdô viseli.
A biz to sí tá si szol gál ta tá sok ki ter jesz té se ér de ké ben az alap biz -
to sí tás mel lé ki egé szí tõ biz to sí tá sok is köt he tõk, ezek  díja az
alap szer zõ dés dí já tól – és így a be fek te tés tõl is – füg get len.

Biz to sí tónk az UNIQA Biz to sí tó Zrt.
Biztosítónk felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Bank
(1013 Budapest, Krisztina krt. 39., 
levelezési cím: 1534 Budapest, BKKP Pf.: 777)

A szer zõ dé si fel té te lek ben sze rep lõ további in for má ci ók
könnyebb fel lel he tõ 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 k – így töb bek kö zött a biz to sí tá si idô sza k és tar ta m,
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 lók a fel té te lek II. fe je ze té ben ta lál ha tók.

– A biz to sí tá si ese mé nye ket és szol gál ta tá so kat – ezek
igény lé sé nek fel tét ele it és tel je sí té sé nek mód ját – a fel té te lek
III. és VI II. fe je ze te tar tal maz za. A ter mék hez ha lál ese ti, bal -
ese ti ha lál ese ti és bal ese ti rok kant sá gi ki egé szí tõ biz to sí tás is
köt he tõ, mely nek fel tét ele it az aján la ti cso mag szin tén tar -
tal maz za.

– A díj fi ze tés re vo nat ko zó fel té te le ket a IV. fejezet, a szer zõ -
dés bõl le vont költ sé gek fel so ro lá sát a VI. fe je zet, továb bá a
3. sz. mel lék let tar tal maz za, míg az ér ték kö ve té si le he tõ -
ség re az IV.5. fe je zet hív ja fel a fi gyel met.

– A biz to sí tó men te sü lé sé nek fel tét ele i rõl, az al kal ma zott ki -
zá rá sok ról a IX. fe je zet tá jé koz tat.

– A szer zõ dés szer zõ dõ ál ta li 30 na pon be lü li fel mon dá sa
ese tén a biz to sí tó a 3. sz. mel lék let 14. pont ja alap ján szá -
mol el a be fi ze tett dí jak kal. A szer zõ dés ké sõb bi fel mon dá -
sa ese tén a szer zõ dõt a VII. fe je zet ben is mer te tett vissza vá -
sár lá si ér ték il le ti meg.

Milyen egyéb tudnivalókat ajánlunk ügyfeleink figyelmébe?
– A Feltételekben és a szerződésben nem érintett kérdésekben

a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 
– A szerződés díjához és a szerződésre történő kifizetésekhez

kapcsolódó esetleges adókedvezményről és adókötele-
zettségről a személyi jövedelemadóról szóló törvény (Szja
tv.) rendelkezik. Az adómentes szolgáltatások körét, továbbá
az esetlegesen fellépő adó-, járulékfizetési kötelezettséget
ugyancsak az Szja tv. és Eho tv. határozza meg. Nem magán-
személy szerződő esetén a biztosítási díj, szolgáltatás és
egyéb kifizetések elszámolhatóságáról a társasági adóról
szóló törvény és a társadalombiztosításra vonatkozó jogsza-
bályok további előírásokat is tartalmaznak. 
Az adózással kapcsolatos jogszabályok a szerződés tarta-
ma alatt megváltozhatnak.
Az adózással kapcsolatos további részletes információ a hon-
lapon, a www.uniqa.hu oldalon található.

– A biztosító jogosult a tudomására jutott, a biztosítási szerző-
déssel, létrejöttével, nyilvántartásával és szolgáltatásával
összefüggő személyes, egészségi és üzleti adatok – törvé-
nyi előírásoknak megfelelő – teljes körű kezelésére. A biz-
tosító köteles az adatokat biztosítási titokként kezelni. A biz-
tosítási titokkal, a biztosító adatkezelésével és az adatok
továbbíthatóságával kapcsolatos tudnivalókat a Feltételek
X.1. fejezete tartalmazza.

– Az ügyfelek adatait a biztosító a biztosítási titok megsérté-
se nélkül – a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről
szóló, 2003. évi LX. törvényben leírt esetekben – a Feltételek
X.1. fejezetében meghatározott szervezeteknek továbbít-
hatja.
A szerződésre vonatkozó ajánlat aláírásával a szerződő és biz-
tosított hozzájárulnak, hogy adataikat a biztosító külföldi biz-
tosítóhoz, külföldi viszontbiztosítóhoz vagy külföldi adatke-
zelő szervezethez is továbbíthassa.

– A biztosítással, illetve a biztosítóval kapcsolatos esetleges
panaszait (szóban, írásban, telefonon is) előterjesztheti az
UNIQA Biztosító Zrt. székhelyén (1134 Budapest, Róbert
Károly krt. 70–74.) vagy társaságunk cégjegyzék szerinti
telephelyein. Amennyiben ennek feltételei – a 2013. évi
CXXXIX. törvény alapján – fennállnak, igényével (panaszá-
val) a Pénzügyi  Békéltető Testület (1525 Budapest, BKKP Pf.:
172), vagy a  Magyar Nemzeti Bank (1534 Budapest, BKKP
Pf.: 777) eljárását kezdeményezheti; végső soron pedig bíró-
sághoz is fordulhat.
A biztosítási szerződésből származó igények érvényesítésére
indított valamennyi perre a magyar Polgári perrendtartás
szabályai az irányadók.
A panaszkezeléssel kapcsolatos további tudnivalókat meg -
ismerheti a társaságunk székhelyén és telephelyein megta -
lálható Panaszkezelési szabályzatból, mely elérhető a
www.uniqa.hu honlapon is.

Az egyéb tudnivalókkal a Feltételek X. fejezete foglalkozik.

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

Ügyféltájékoztató



Tisztelt Leendő Ügyfelünk!

Az Ön által megkötni kívánt élet- és/vagy nyugdíjbiztosítás az
olyan befektetési egységekhez kötött (ún. unit-linked típusú)
biztosítások körébe tartozik, ahol a biztosító – az Ön választása
szerinti formában – fekteti be a befizetett díj megtakarításra
szolgáló részét. 

Annak érdekében, hogy Ön a szerződésekhez kapcsolódó költ-
ségekről átfogó képet kapjon, a Magyar Biztosítók Szövetsé -
gének TKM Charta-hoz csatlakozó tagbiztosítói megalkották az
ún. Teljes Költség Mutatót. A csatlakozó biztosítók vállalják,
hogy a TKM-et egységesen alkalmazzák a befektetéssel kombi-
nált élet biztosítások TKM Szabályzatban meghatározott köré re,
továbbá azt is vállalják, hogy a mutató értékéről Önt, mint
leendő szerződőt előzetesen tájékoztatják annak  érdekében,
hogy megalapozottabb döntést tudjon hozni.

Mi a TKM?
A Teljes Költség Mutató (TKM mutató) egy, az Ön tájékoztatá-
sát szolgáló, egyszerű mutató, amely egy százalékos érték vagy
értéktartomány segítségével fejezi ki a típuspéldában bemu-
tatott biztosítás költségeit, amelyek tartalmazzák – többek
között – a termékbe beépített biztosítási kockázati fede ze -
tek ellenértékét is.

Mire szolgál?
A TKM megmutatja, hogy adott paraméterek mentén közelí-
tőleg mekkora hozamveszteség éri Önt egy elméleti, költ-
ségmentes befektetés hozamához képest amiatt, hogy a
ho za mot az adott unit-linked terméken érte el.

Miben szolgálja az Ön érdekeit?
A TKM segítségével – a típuspéldán keresztül – Ön  egy sze rűb -
ben össze tudja hasonlítani a magyar életbiztosítási piacon
kínált befektetési egységekhez kötött (unit-linked) biztosítások
költségszintjeit.  

Lássunk egy egyszerű típuspéldát!

A biztosított kora és a díjfizetés módja
A biztosított 35 éves személy, aki 
• 1500000 Ft-ért (vagy annak megfelelő E/USD/CHF stb.)

egyszeri díjas vagy
• 250000 Ft éves díjjal (vagy annak megfelelő E/USD/CHF

stb.) rendszeres díjú, éves díj  fizetésû biztosítást köt, ahol a
díjfi ze tés csoportos beszedési meg bízással vagy átutalással
tör ténik.

A befektetési lehetőségekhez kötött élet- és/vagy baleset-
biztosítási szolgáltatások
• A megkötni kívánt biztosítás a befektetési lehetőség mel-

lett kockázati biztosítási szolgáltatást is tartalmaz (pl.
élet- vagy balesetbiztosítás). A TKM mutató azon biztosí-
tási fe dezet(ek) koc ká zati díját is figyelembe veszi költség-
ként, amely(ek) azokra a biztosítási szolgáltatásokra vonat-

koznak, amelyek a konkrét termékre vonatkozó biztosítási
feltételek szerint kötelezően választandó(ak). 

• Jelen Multi Invest Plusz biztosítás esetében a szerződésbe
épí tett biztosítási kockázat jellemzői a következők:
– A biztosítottnak a kockázatviselés ideje alatt bekövetkező halá-

la esetén a biztosító az aktuális extra befektetési értéket,
továbbá az aktuális garantált haláleseti összeg és a szerződés
aktuális folyamatos díjas befektetési értéke közül a nagyobbat
fizeti ki a kedvezményezett(ek)nek. Az aktuális garantált halál -
eseti összeg az alapbiztosításra a haláleset időpontjáig esedé-
kessé vált és be is fizetett folyamatos díjak 10%-kal növelt
értéke (részleges visszavásárlás vagy előrehozott elérési szol-
gáltatás igénylése esetén a kifizetett összegekkel csökkentve),
de legalább 150000 Ft.

A biztosítás időtartama
• A TKM kalkuláció különböző időtartamokra történik. Ez arra

szolgál, hogy látható legyen, miként befolyásolják a külön-
böző időtartamok a termék költségterhelését.

• Rendszeres díjfizetés esetén a számítás 10-15-20 évre,  egy -
szeri díjas szerződéseknél 5-10-20 évre történik – igazodva a
konkrét termék esetében ténylegesen elérhető tartamokhoz.
Amennyiben a fenti tartamok közül valamelyikre nem törté-
nik számítás, az azt jelenti, hogy az adott tartam a konkrét
termékre nem elérhető. 

A TKM számítás figyelembe vesz minden, a termékhez tartozó,
a befektetés értékét csökkentő olyan költséget, ami azért merül
fel, mert Ön az adott befektetést befektetési egységekhez
kötött termékben eszközölte. Nem veszi ugyanakkor figyelem-
be a díj hoz és a kifizetésekhez kapcsolódó esetleges adó- és
járulékterheket és/vagy kedvezményeket. Amennyiben a kü -
lön böző esz közalapok kezelési díjai eltérnek, akkor egyetlen
százalékos érték helyett egy minimum-maximum tartományt
adnak meg a biztosítók. 

Jelen Multi Invest Plusz folyamatos díjas biztosítás

TKM értéke:

10 évre 15 évre 20 évre

4,52%–7,79% 3,41%–6,65% 2,94%–6,16%

Figyelem!

Fontos tudnivaló, hogy a szerződés megkötése előtt közölt
TKM értékek a típuspéldánkban bemutatott paraméterek ese-
tén értendőek, azt feltételezve, hogy a szerződés a biztosí-
tási tartam alatt mindvégig élő, nem kerül módosításra, és
a meg állapított díj a tartam során maradéktalanul megfi-
zetésre kerül. A TKM mutató nem a megvásárolni kívánt konk-
rét szer ződéssel kapcsolatban ad pontos képet a költségekről,
hanem megközelítő tájékoztatást nyújt az adott termékkel
kapcsolatos költségekről, amelyek természetesen a szerző-
dés egye di paramétereire tekintettel akár lényegesen is
eltérhetnek a közölt TKM-től.

Teljes Költség Mutató (TKM)



A TKM számítására és alkalmazására vonatkozó szabályzat a
 Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján (www.mabisz.hu)
olvasható.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a TKM mutató fontos, de nem
az egyetlen lényeges pontja a befektetési egységekhez kötött
életbiztosításokra vonatkozó ügyféltájékoztatásnak. Nem elha -
nyagolható szempont a konkrét ajánlatban szereplő biztosítási
fedezet jellege (baleset- vagy életbiztosítás) és nagysága. Hosz-
szú távú megtakarításokról lévén szó, szempont lehet továbbá,
hogy a tartam alatt esetleg megváltozó élethelyzetben a ter-
mék  mennyire testre szabható (pl. milyen kiegészítő fedezettel
 bővít  hető a biztosítás), mennyire likvid az adott szerződésben

elhelyezett összeg, milyen további kényelmi megoldásokat
kínál a társaság az ügyféligények kiszolgálására (pl. befekteté-
sek online átcsoportosításának lehetősége). 

Köszönjük figyelmét, és bízunk abban, hogy a TKM beveze té -
sével is hozzájárulunk ahhoz, hogy különböző biztosítók által
kínált, befektetési egységekhez kötött biztosítások költség -
szintje átlátható és összehasonlítható legyen, és így Ön még
inkább megalapozott, informált döntést hozzon a biztosítási
szolgáltatás megvásárlásakor. 

2014. március
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1

Je len fel té te lek az UNIQA Biz to sí tó Zrt. (1134 Bu da pest, Ró bert
Kár oly krt. 70–74.) – to váb bi ak ban biz to sí tó – azon biz to sí tási
szer zõ dé se i 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 -
bály ok az irány adók.

I. A BE FEK TE TÉS SEL KAP CSO LA TOS FO GAL MAK

1. Az ESZ KÖZ ALA POK a biz to sí tás dí já nak be fek te té sé re szol -
gáló, el kü lö ní tet ten ke zelt be fek te té si esz köz ál lo má nyok. 
Az egyes esz köz 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 esz köz -
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 zõ – BE FEK TE TÉ SI EGY SÉ GEK RE van nak fel oszt va. 
A szer zõ dõ nek az esz köz ala pok ból va ló ré sze se dé sét a szer -
zõ 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 eszközértéken).
A díj, illetve a 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 szolgáltatás(ok) értékét 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 solhat 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 valamely értékelési napon számí-
tott VÉ TE LI ÁRA (ÁRFOLYAMA) az az esz köz ala pon ként meg -
ha tá ro zott ak tu á 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 tu á lis ér té ké nek és az eszközalap ban ke zelt ösz-
szes be fek te té si egy ség ak tu á lis szá má nak a há nya do sa.

5. A be fek te té si egy ség valamely értékelési napon számí-
tott EL ADÁ SI ÁRA (ÁRFOLYAMA) az az esz köz ala pon ként és a
be fek te té si egy sé gek tí pu sa (6. pont) sze rint meg ha tá ro -
zott ak tu á 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 nõ át szá mí tá sá nál al kal maz. 
A vé te li és el adá si ár vi szo nyát a 3. sz. mel lék let 5. pont ja
tar tal maz za. Az el adá si ár a vé te li árat leg fel jebb az el  adá si
ár 5%-ával ha lad hat ja meg.

6. A biz to sí tó az el sõ és má so dik biz to sí tá si év ben ese dé kes
fo lya ma tos dí ja kat ún. KEZ DE TI (BE FEK TE TÉ SI) EGYSÉGEKRE

szá mít ja át. 
A har ma dik év tõl ese dé kes fo lya ma tos dí jak ún. MEG TA KA -

RÍ TÁ SI (BE FEK TE TÉ SI) EGYSÉGEKRE ke rül nek át szá mí tás ra. 
Kü lön azo no sít ha tó an tart ja nyil ván a biz to sí tó az egyes
rend kí vü li be fi ze té sek bõl kép zett ún. EXT RA (BE FEK TE TÉ SI)

EGY SÉ GE KET. 
A be fek te té si egy sé gek ezen tí pu sai be fek te té si szem pont -
ból azo no sak, de el tér nek a rá juk vo nat ko zó költ sé gek, jó -
vá írás ok és ma ra dék jo gok te kin te té ben. 
Le já ratkor – illetve legalább tizenegy éves tartam esetén a
lejárat elôtti, de legkésôbb a ti zen kilencedik biz to sí tá si
évfor du lón (II.2.22. pont) – a biz to sí tó a kez de ti be fek te té si
egy sé ge ket au to ma ti ku san – azo nos szá mú és azo nos esz -
köz  ala pok ban le võ – meg ta ka rí tá si egy sé gek ké ala kít ja át.

7. A va la mely esz köz alap hoz tar to zó egyes be fek te té si egy -
sé gek AK TU Á LIS BE FEK TE TÉ SI ÉR TÉ KE az esz köz alap be fek te té -
si egy sé ge i nek az adott na pon, il let ve – amennyi ben az
idõ pont nem ér té ke lé si nap ra esik – az azt kö ve tõ el sõ ér -
té ke lé si na pon ér vé nyes vé te li árá val egye zik meg.

8. A szer zõ dés ak tu á lis FO LYA MA TOS DÍ JAS BE FEK TE TÉ SI ÉR TÉ KE a
kez de ti és meg ta ka rí tá si egy sé gek esz köz ala pon ként
össze sí tett ak tu á lis be fek te té si ér té ke.
Az ak tu á lis EXT RA BE FEK TE TÉ SI ÉR TÉK a rend kí vü li be fi ze té -
sek bõl szár ma zó ext ra be fek te té si egy sé gek össze sí tett
aktu á lis be fek te té si ér té ke.
A szer zõ dés ak tu á lis TEL JES BE FEK TE TÉ SI ÉR TÉ KE a szer zõ dé -
sen nyil ván tar tott kezdeti, megtakarítási és extra be fek te -
tési egy sé gek össze sí tett ak tu á lis be fek te té si ér té ke.

9. A biz to sí tó a szer zõ dõ be fek te té se i nek el he lye zé sé rõl és
ér té ké rõl éven te egy szer írá sos tá jé koz ta tót küld, a na pi
tá jé ko zó dá si le he tõ sé get pe dig a 3. sz. mel lék let 15. pont -
já ban meg je lölt mó don biz to sít ja.

10. A je len biz to sí tá si szer zõ dés ré szét ké pe zõ 3. sz. mel lék let -
ben sze rep lõ in for má ci ók, ada tok, mennyi sé gek – az
ugyan csak a je len szer zõ dés ben rög zí tett kor lá to zá sok kal –
vál toz hat nak. A 3. sz. mel lék let 3., 4., 8., 9., 10., 11., 12., 13.,
14., 15. pont ja i ban összeg sze rû en meg adott költ  sé gek, költ -
ség hat árok, pénz össze gek leg fel jebb a ki adás ra ke rü lõ és az
azt meg elõ zõ en ha tá lyos 3. sz. mel lék let ér vé nyes sé gé nek
kez de ti idõ pont ja it fél év vel meg elõ zõ idõ pont ok kö zöt ti
idõ 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. Ha valamely költ-
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ség korábban 0 Ft volt, úgy az emelés alapjául legfeljebb
200 Ft-ot lehet figyelembe venni. Az eset le ges vál to zá sok -
ról a biz to sí tó – a módosítás érvényességét megelôzô 60.
napig – a szer zõ dõ nek elõ ze tes írá sos ér te sí tést küld.

II. A BIZ TO SÍ TÁ SI SZER ZÕ DÉS SEL KAP CSO LA TOS 
ÁL TA LÁ NOS TUD NI VA LÓK

II.1. A BIZ TO SÍ TÁ SI SZER ZÕ DÉS ALA NYAI

11. A BIZ TO SÍ TÓ a biz to sí tá si díj el le né ben a szer zõ dés   fel tét -
elei   ben meg ha tá ro zott szol gál ta tás tel je sí té sé re vál lal kö -
te le zett sé get.

12. A SZER ZÕ DÕ 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 váll al ja. 
A szer zõ dés re vo nat ko zó jog nyi lat ko za tok meg té te le a
szer zõ dõ jo ga és kö te les sé ge.
A biztosító a szerződés módosítására, az adatok változá-
sára vonatkozó nyilatkozatokat és bejelentéseket csak
akkor tekinti joghatályosnak, ha azokat valamely szerve-
zeti egységéhez írásban eljuttatták.
A biz to sí tó a szerződés nyi lat ko za ta it a szer zõ dõ nek jut tat ja
el, me lyek tar tal má ról és a szer zõ dést érin tõ va la mennyi 
válto zás ról, il let ve vál toz ta tá si szán dék ról a szer zõ dõ kö te les -
sé ge a biz to sí tot tat tá jé koz tat ni.

13. A BIZ TO SÍ TOTT 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 zõ 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 zõ dést nem a tör vé nyes
kép vi se le tet gya kor ló szü lõ je kö ti meg, a szer zõ dés ér vé -
nyes sé gé hez a gyám ha tó ság jó vá ha gyá sa szük sé ges.
A gyám hatóság jóváhagyásával érvényes a szerződés
akkor is, ha a biztosított a cselekvőképességében vagyoni
jog nyilatkozatai tekintetében részlegesen korlátozott
vagy cselekvőképtelen nagykorú személy.
A biztosított a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal
a szerződésbe beléphet. A belépéssel a szerződő felet
megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összessé-
ge a biztosítottra száll át.

14. A KEDVEZMÉNYEZETT az a személy, aki a biztosítási esemény
bekövetkeztekor a szolgáltatás igénybevételére jogosult. 
A szerződő fél a kedvezményezettet a biztosítóhoz címzett
és a biztosítónak eljuttatott írásbeli nyilatkozattal jelölheti
ki, és a biztosítási esemény bekövetkezéséig bármikor
ugyanilyen formában a kijelölését visszavonhatja vagy a
kijelölt kedvezményezett helyett más kedvezményezettet
nevezhet meg. Ha nem a biztosított a szerződő fél, mind-
ezekhez a biztosított írásbeli hozzájárulása szükséges.
Kedvezményezettként több személy is megnevezhető.
A kedvezményezett jelölése és annak megváltoztatása
akkor lép hatályba, amikor a szerződő és a biztosított írás-
beli nyilatkozata a biztosítóhoz beérkezik.
Amennyiben a szerződésben más kedvezményezettet
nem neveztek meg, illetve a kedvezményezett a biztosítá-
si esemény bekövetkezte előtt meghalt, és helyette mást
nem jelöltek meg, a kedvezményezett maga a biztosított,
illetve a haláleseti szolgáltatásra a biztosított örököse.

A szerződő fél a biztosítotthoz vagy a kedvezményezett-
hez intézett írásbeli nyilatkozattal kötelezettséget vállalhat
arra, hogy a kedvezményezett kijelölését folyamatosan
hatályban tartja, a kedvezményezett kijelölését nem lehet
visszavonni vagy megváltoztatni azon személyek hozzájá-
rulása nélkül, akinek részére a kötelezettségvállalást tették.
A szerződő fél nyilatkozatáról a biztosítót tájékoztatni kell.

II.2. A BIZ TO SÍ TÁ SI SZER ZÕ DÉS LÉT RE JÖT TE

15. A biz to sí tá si szer zõ dés meg kö té sét a szer zõ dõ írás be li
AJÁNLATTAL kez de mé nye zi.

16. A biztosító az ajánlat elbírálásához egészségi nyilatkoza-
tot és orvosi vizsgálatot is kérhet.

17. A szerződés úgy jön létre, hogy a biztosító az ajánlat és a
hozzá tartozó nyilatkozatok, szükséges dokumentumok
alapján kockázatelbírálást végez, majd az ajánlat elfoga-
dásáról fedezetet igazoló dokumentumot, KÖTVÉNYt állít ki.

18. A biztosítónak jogában áll az ajánlatot módosításokkal
elfogadnia. Ha a kötvény tartalma az ajánlattól eltér, és az
eltérést a szerződő a kötvény kézhezvételét követő 15
napon belül nem kifogásolja, a szerződés a kötvény sze-
rinti tartalommal jön létre. Lényeges eltérés esetén a biz-
tosító az eltérésre a szerződő figyelmét a kötvény átadása-
kor írásban felhívja. Ha a felhívás elmarad, a szerződés az
ajánlat tartalmának megfelelően jön létre.

19. A biztosítónak jogában áll az ajánlatot, annak beérkezését
követő 15 napon belül, – amennyiben az ajánlat elbírálá-
sához egészségi nyilatkozat vagy orvosi vizsgálat szüksé-
ges, 60 napon belül – indoklás nélkül elutasítani.

20. A szerződés akkor is létrejön, ha a biztosító az ajánlatra,
annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül –
amennyiben az ajánlat elbírálásához egészségi nyilatkozat
vagy orvosi vizsgálat szükséges, hatvan napon belül –
nem nyilatkozik.

21. A szer zõ dés KEZDETE il let ve LEJÁRATA a köt vé nyen ek ként
meg je lölt na pok. 
A szer zõ dés TARTAMA a kez det és a le já rat köz ti idõ szak.

22. A BIZ TO SÍ TÁ SI ÉV FOR DU LÓ a tar tam éve i ben a köt vé nyen a
biz to sí tás kez de te ként meg je lölt hó nap és nap sze rin ti év -
for du ló.
A BIZ TO SÍ TÁ SI HÓ NAP FOR DU LÓ min den hó nap ban a hó el sõ
nap ja. A BIZ TO SÍ TÁ SI HÓ NAP két egy mást kö ve tõ biz to sí tá si
hó nap for du ló kö zöt ti idõ szak.
A BIZ TO SÍ TÁ SI IDÕ SZAK a biz to sí tá si év for du lók hoz iga zo dó
egy éves idõ tar tam (biz to sí tá si év).

23. A je len (alap)biz to sí tás mel lé – kü lön díj el le né ben – ki -
egé szí tõ biz to sí tá sok köt he tõk.

II.3. A SZER ZÕ DÉS HA TÁLY BA LÉ PÉ SE

24. A szerződés az ajánlatnak a biztosító részére történt
átadása időpontjára visszamenő hatállyal jön létre. 
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A szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a szerződő
az első díjat legkésőbb a szerződés létrejöttéig megfizes-
se, kivéve ha a díj megfizetésére vonatkozóan halasztás-
ban állapodtak meg.

II.4. A BIZ TO SÍ TÓ KOC KÁ ZAT VI SE LÉS ÉNEK KEZ DE TE

25. A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés létre-
jöttének időpontjában kezdődik.

26. A biz to sí tó az or vo si vizs gá lat nél kül lét re jött szer zõ dé sek -
re a koc ká zat vi se lés kez de té tõl szá mí tott 6 hó nap VÁ RA KO -

ZÁ SI IDÕT köt ki. A vá ra ko zá si idõ alatt a biz to sí tó csak a
bal eset bõl ere dõ biz to sí tá si ese mé nyek re váll al ja a koc ká -
za tot. Amennyi ben a vá ra ko zá si idõn be lül be kö vet ke zett
biz to sí tá si ese mény nem bal eset kö vet kez mé nye, a biz to -
sí tó a szol gál ta tást nem tel je sí ti, és a szer zõ dés a be fi ze tett
folyamatos dí jak vissza té rí té se, valamint az extra befek te -
tési érték (I.8. pont) kifizetése mel lett meg szû nik. 

27. Je len fel té te lek szem pont já ból BAL ESET a biz to sí tott aka ra -
tá tól füg get len, hir te len fel lé põ kül sõ be ha tás, amely nek
kö vet kez té ben a biz to sí tott el ha lá lo zik, tes ti sé rü lést vagy
ma ra dan dó egész ség ká ro so dást szen ved.

II.5. A KOC KÁ ZAT VI SE LÉS ÉS A SZER ZÕ DÉS MEG SZÛ NÉ SE

28. A biz to sí tá si szer zõ 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 biz to sí tott ha lá lá val;
– a szer zõ dés le já ra tá val;
– díjnemfizetés ese tén (IV.3.59. pont);
– a szer zõ dés fel mon dá sá val, vissza vá sár lá sá val (VII.2. fe je -

zet);
– a szer zõ dés elõ re ho zott el éré si szol gál ta tás sal tör té nõ

meg szün te té sé vel (III.2.42. pont);
– költ ség fe de zet hi á nya ese tén (VI.72. pont);
– egyéb, a fel té te lek ben (II.5.29. és II.7.36. pont) meg ha -

tá ro zott ese tek ben.
A szer zõ dés meg szû né sé vel az eset le ges ki egé szí tõ biz to -
sí tá sok is meg szün te tés re ke rül nek.
A szerződő fél – ha az első évi biztosítási díjat befizették – a
szerződést írásban, harmincnapos felmondási idő mellett, a
biztosítási időszak utolsó napjára felmondhatja. Az életbiz-
tosítási szerződést – a biztosítási kockázat jelentős növeke-
désének esetét kivéve – a biztosító nem mondhatja fel.

29. Amennyi ben a szer zõ dõ ter mé sze tes sze mély, jo gá ban áll
a szer zõ dést az an nak lét re jöt té rõl szó ló tá jé koz ta tó (köt -
vény) kéz hez vé te lé tõl 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 zõ dõ írás be li nyi lat ko za tá nak
be ér ke zé sét kö ve tõ 15 na pon be lül – a fel té te lek 3. sz.
mel lék le té nek 14. pont já ban meg ha tá ro zott mó don – el -
szá mol a be fi ze tett dí jak kal. A szerződő érvényesen nem
mondhat le az őt megillető felmondási jogról.

II.6. TAR TAM HOSSZAB BÍ TÁS

30. A szer zõ dõ nek jo ga van a szer zõ dés tar ta má nak egész
évek kel tör té nõ meghosszab bí tá sá ra, akár több al ka lom -

mal is, ha a biz to sí tott élet ko ra a mó do sí tott le já rat idõ -
pont já ig nem ha lad ja meg a 70 évet.

31. A szer zõ dõ nek nyi lat koz nia kell, hogy a hosszab bí tást a
fo lya ma tos díj fi ze tés foly ta tá sá val vagy díj fi ze tés nél kül
kéri. A hosszab bí tás ra vo nat ko zó egy ér tel mû, azo no sí tás -
ra al kal mas írás be li ké re lem nek a szer zõ dés érvényes le já -
ra ta elõt ti 8. na pig a biz to sí tó hoz be kell ér kez nie.

32. Az eset le ges ki egé szí tõ biz to sí tá sok tar ta ma nem hosszab -
bít ha tó, de újabb kockázatelbírálás után, a biz to sí tó hoz -
zá já ru lá sá val új ki egé szí tõ biz to sí tá sok köt he tõk.
A tartamhosszabbítás ideje alatt az aktuális garantált halá-
leseti összeg (II.3.49. pont) csak a biztosított baleseti ere-
detű halála esetén kerül figyelembe vételre.

II.7. KÖZ LÉ SI ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI KÖ TE LE ZETT SÉG

33. A szerződő fél köteles a szerződéskötéskor a biztosítás
elvállalása szempontjából lényeges minden olyan körül-
ményt a biztosítóval közölni, amelyet ismert vagy ismernie
kellett. A biztosító írásban feltett kérdéseire adott, a való-
ságnak megfelelő válaszokkal a szerződő fél közlési kötele-
zettségének eleget tesz.
A szerződő és a biztosított a szerződés tartama alatt 
15 napon belül köteles írásban bejelenteni a lényeges
körülmények megváltozását, így különösen a biztosított
foglalkozásának, szabadidős tevékenységének a vállalt
kockázat (például balesetveszély) szempontjából történő
megváltozását.

34. A közlésre és változás bejelentésére irányuló kötelezettség
egyaránt terheli a szerződő felet és a biztosítottat; egyikük
sem hivatkozhat olyan körülményre, amelyet bármelyikük
elmulasztott a biztosítóval közölni, noha arról tudnia kel-
lett, és a közlésre vagy bejelentésre köteles lett volna.
A biztosító jogosult a közölt adatok ellenőrzésére, és e
célból a biztosított egészségi állapotára, tevékenységére,
életkörülményeire vonatkozó további kérdéseket tehet
fel, és orvosi vizsgálatot is előírhat.

35. A biztosított az ajánlat aláírásával felhatalmazza a bizto-
sítót, hogy az egészségi állapotára vonatkozó, a bizto-
sítási szerződés megkötésével, módosításával, állomány-
ban tartásával, a biztosítási szerződésből származó köve-
telések megítélésével közvetlenül összefüggő, azokhoz
elengedhetetlenül szükséges adatokat a biztosító besze-
rezze és nyilvántartsa, és ebben a körben felhasználja,
illetve a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló
hatályos törvényben meghatározott egyéb célok körében
az arra jogosultak számára továbbítsa. Egyúttal a bizto-
sított felmenti az ezen adatokat jogszabályi felhatal-
mazás alapján nyilvántartó személyeket és szervezete-
ket (többek között háziorvos, társadalombiztosítási
szerv) a titoktartási kötelezettségük alól.

36. Ha a biztosító a szerződéskötés után szerez tudomást
a szerződést érintő lényeges körülményekről vagy azok
változásáról, és ezek a körülmények a biztosítási kockázat
jelentős növekedését eredményezik, a tudomásszerzéstől
számított tizenöt napon belül javaslatot tehet a szerződés
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módosítására, vagy a szerződést harminc napra írásban
felmondhatja.
Ha a szerződő fél a módosító javaslatot nem fogadja el,
vagy arra annak kézhezvételétől számított tizenöt napon
belül nem válaszol, a szerződés a módosító javaslat közlé-
sétől számított harmicadik napon megszűnik, ha a bizto-
sító erre a körülményre a módosító javaslat megtételekor
a szerződő fél figyelmét felhívta.

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

III. BIZ TO SÍ TÁ SI ESE MÉ NYEK ÉS SZOL GÁL TA TÁ SOK

38. Biz to sí tá si ese mény
– a biz to sí tott élet ben lé te az ad dig ér vény ben lé võ szer -

zõ dés le já ra ta kor, vagy
– a biz to sí tott nak a koc ká zat vi se lés ide je alatt be kö vet ke -

zõ ha lá la.

III.1. EL ÉRÉ SI SZOL GÁL TA TÁS

39. Ha a biz to sí tott az ad dig ér vény ben le võ szer zõ dés le já ra -
ta kor élet ben van, a szer zõ dés le já rat kor ak tu á lis tel jes
be fek te té si ér té ke ke rül az el érés re meg je lölt ked vez mé -
nye zett(ek) ré szé re ki fi ze tés re.

III.2. ELÕ RE HO ZOTT EL ÉRÉ SI SZOL GÁL TA TÁS

40. A szer zõ dõ – díj fi ze tés sel ér vény ben le võ szer zõ dés ese -
tén – a 10–15., 15–19. biz to sí tá si év for du lók kö zött, va la -
mint a 19. biz to sí tá si év for du lót kö ve tõ en egy-egy al ka -
lom mal ELÕ RE HO ZOTT EL ÉRÉ SI SZOL GÁL TA TÁS ki fi ze té sét kér -
he ti meg ta ka rí tá si egy sé gei ter hé re. 

41. Az egyes esz köz ala pok ból leg fel jebb az ott nyil ván tar tott
be fek te té si egy sé gek 80%-ának ki fi ze té se igé nyel he tõ, fi -
gye lem be vé ve a 3. sz. mel lék let 11. pont já ban sze rep lõ
kor lá to zá so kat is. 

42. A biz to sí tás utol só évé ben – amennyi ben a szer zõ dés tar -
ta má ból már leg alább 10 év el telt – a III.2.40. pont ban
sze rep lõ szol gál ta tás he lyett igé nyel he tõ a szer zõ dés elõ -
re ho zott el éré si szol gál ta tás sal tör té nõ meg szün te té -
se is, mely eset ben a szer zõ dés ak tu á lis tel jes be fek te té si
ér té ke ke rül ki fi ze tés re.

43. A III.2.40. pont ban sze rep lõ idõ szak ok ban egy-egy al ka -
lom mal a szer zõ dõ az egyes rend kí vü li be fi ze té sek bõl szár -
ma zó ext ra be fek te té si egy sé gek ter hé re is igé nyel het
ELÕ RE HO ZOTT EL ÉRÉ SI SZOL GÁL TA TÁST, fel té ve, hogy az érin tett
be fi ze tés tõl leg alább 10 év már el telt. 
Er re az eset re a III.2.41. pont kor lá to zá sai nem vo nat koz -
nak.

44. Az el éré si szol gál ta tá sok igény be vé te li le he tõ sé ge nem
függ at tól, hogy a meg elõ zõ idõ szak(ok)ban sor ke rült-e
ilyen szol gál ta tás(ok) igény be vé te lé re.

45. Elõ re ho zott el éré si szol gál ta tás igény lé sé nél a szer zõ dõ -
nek je löl nie kell, hogy mely típusú be fek te té si egy sé gei

ter hé re és mely esz köz ala pok ból ké ri a ki fi ze tést, to váb bá
esz köz ala pon ként meg kell ad nia az igé nyelt be fek te té si
egy sé gek szá mát vagy szá za lé kos ará nyát.
Ext ra be fek te té si egy sé gek igény lé se ese tén azt a rend kí -
vü li be fi ze tést is meg kell ne vez ni, amely hez az igé nyelt
ext ra be fek te té si egy sé gek tar toz nak.

46. Az elõ re ho zott el éré si szol gál ta tást a biz to sí tó az igény hi -
ány ta lan és egy ér tel mû írás be li be je len té sé nek biz to sí tó -
hoz tör té nõ be ér ke zé sét és a szük sé ges azo no sí tá sok el -
vég zé sét kö ve tõ ér té ke lé si na pon ér vé nyes vételi ár fo lya -
mon fi ze ti ki az el éré si ked vez mé nye zett ré szé re.

47. Az elõ re ho zott el éré si szol gál ta tás ki fi ze té se a III.3.49.
pont sze rint csök ken ti az ak tu á lis ga ran tált ha lál ese ti
összeg nagy sá gát.

III.3. HA LÁL ESE TI SZOL GÁL TA TÁS

48. Amennyi ben a biz to sí tott a koc ká zat vi se lés ide je alatt el -
ha lá lo zik, 
– az ak tu á lis fo lya ma tos dí jas be fek te té si ér ték, de leg -

alább az ak tu á lis ga ran tált ha lál ese ti összeg, to váb bá
– az ak tu á lis ext ra be fek te té si ér ték
ke rül a ha lál eset re meg je lölt ked vez mé nye zett(ek) ré szé re
ki fi ze tés re.

49. Az AK TU Á LIS GA RAN TÁLT HA LÁL ESE TI ÖSSZEG az alap biz to sí tás -
ra a ha lál eset idõ pont já ig ese dé kes sé vált és tény le ge sen
be is fi ze tett – díj be sze dé si költ ség nél kü li – fo lya ma tos
dí jak 10%-kal nö velt ér té ke, de leg alább 150000 Ft. 
Amennyi ben a szer zõ dés meg ta ka rí tá si egy sé gei ter hé re
elõ re ho zott el éré si szol gál ta tás vagy rész le ges vissza vá sár -
lás tör té nik, az ak tu á lis ga ran tált ha lál ese ti összeg ezen
ki fi ze tett össze g(ek) kel csök ken, de nagy sá ga to vább ra is
leg alább 150000 Ft.
Az esetleges tartamhosszabbítás (II.6. fejezet) ideje alatt
az aktuális garantált haláleseti összeg csak a biztosított
bal eseti eredetû halála esetén kerül figyelembe vételre.

IV. A BIZ TO SÍ TÁ SI DÍJ

IV.1. A BIZ TO SÍ TÁS DÍ JA

50. A biz to sí tó a biz to sí tá si szer zõ dés ben sze rep lõ kö te le zett -
sé gek tel je sí té sét a biz to sí tá si díj el le né ben váll al ja.
A biz to sí tás fo lya ma tos (rend sze res) éves díj fi ze té sû.

51. A szer zõ dés el sõ dí ját az aján lat té tel kor kell meg fi zet ni. 
A szer zõ dés foly ta tó la gos dí jai a to váb bi biz to sí tá si év -
for du ló kon, elõ re ese dé ke sek.

52. A biz to sí tó hoz zá já rul hat az éves díj rész le tek ben tör té -
nõ fi ze té sé hez. Rész let fi ze tés ese tén a dí jak a meg fe le lõ
rész let fi ze té si idõ szak el sõ nap ján, elõ re ese dé ke sek.
A díj fi ze tés ajánlattételkor megválasztott gya ko ri sá gát
a szer  zõ dõ a biz to sí tá si év for du ló kon meg vál toz tat hat ja,
amennyi ben er re irá nyu ló ké ré sét az év for du ló elõt ti 30.
na pig írás ban jel zi a biz to sí tó nak, és ha a biz to sí tó ah hoz
hoz zá já rul.
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A biztosító a teljes biztosítási évre esedékes díjat az eset-
ben is követelheti, ha a szerződés valamely okból a bizto-
sítási éven belül szűnne meg.

53. Az ese dé kes dí jak be fi ze té se kor ún. díj be sze dé si költ ség
ke rül le vo nás ra, mely a díj fi ze tés mód já tól függ és vál toz -
hat; mér té két az ak tu á lis 3. sz. mel lék let 4. pont ja tar tal -
maz za.

54. A szer zõ dõ a biz to sí tá si aján la ton ha tá roz hat ja meg, hogy
a biz to sí tó a díj befektetésre kerülô részét mely esz köz -
alap hoz és mi lyen arány ban ren del je.

55. A biz to sí tó a dí jat – a díj be sze dé si költ ség és az eset le ges
ki egé szí tõ biz to sí tá sok dí já nak le vo ná sa után – a szer zõ dõ
ren del ke zé sé nek meg fe le lõ en be fek te té si egy sé gek re
szá mít ja át.
Az át szá mí tás ra el adá si áron – a tel jes (az esetleges ki egé -
szítô biztosítások díját is tartalmazó) ese dé kes díj biz to sí -
tó  hoz tör té nõ be ér ke zé sét és szer zõ dés re tör té nõ egy ér -
tel mû azo no sí tá sát, majd rá köny ve lé sét kö ve tõ ér té ke lé si
na pon, de leg ko ráb ban a díj ese dé kes sé ge kor – ke rül sor.
Az át szá mí tás nap já ig a biz to sí tó a dí jat ka mat- és költ ség -
men te sen ke ze li.
Az el sõ díj be fek te té si egy sé gek re tör té nõ át szá mí tá sá nak
fel té te le még az aján lat el fo ga dá sa. Az aján lat el uta sí tá sa
ese tén a biz to sí tó a dí jat ka mat men te sen vissza ut al ja a
szer zõ dõ nek.

56. Amennyi ben a szer zõ dés kez de ti – az eset le ges ki egé szí tõ
biz to sí tá sok nélküli és díjbeszedési költség levonása utá -
ni – éves dí ja a 3. sz. mel lék let 2. pont já ban meg ha tá ro -
zott mér té ket el éri, a biz to sí tó a be fi ze tett fo lya ma tos
dí jak be fek te té si egy sé gek re tör té nõ át szá mí tá sa kor – kü -
lön ked vez mény ként – a mel lék let ugya ne zen pont já ban
meg adott szá za lék kal, az ún. DÍJFIZETÉSI BÓNUSSZAL ma ga -
sabb össze get vesz fi gye lem be. 
A díjfizetési bónusz alap ja díj fi ze té sen ként a biz to sí tás
ese dé kes és be is fi ze tett dí ja a díj be sze dé si költ ség és az
eset le ges ki egé szí tõ biz to sí tá sok dí ja nél kül.

57. Amennyi ben a szer zõ dés tar ta má ból leg alább 10 – fo lya -
ma tos díj jal fe de zett – év el telt, a biz to sí tó a 10. év for du -
lót kö ve tõ en ese dé kes fo lya ma tos dí jak be fi ze té se kor a
díj be fek te té si egy sé gek re tör té nõ át szá mí tá sa kor 1%
HÛSÉGBÓNUSSZAL ma ga sabb össze get vesz fi gye lem be.
A hûségbónusz alap ja a biz to sí tás ese dé kes és be is fi ze -
tett dí ja a díj be sze dé si költ ség és az eset le ges ki egé szí tõ
biz to sí tá sok dí ja nél kül. A hûségbónusz az esetleges díjfi-
zetési bónusztól független. Ha a szerzôdés díjfizetési és
hû ség bónuszra egyaránt jogosít, a két bónusz százalékos
mértéke összeadódik. Nem jár hûségbónusz arra a szer zô -
dés re, amely korábban – a tartam alatt bármikor – díj -
men tes (VII.4. fejezet) volt.

IV.2. RENDKÍVÜLI DÍJFIZETÉS

58. A szer zõ dõ a szer zõ dés re REND KÍ VÜ LI DÍJ FI ZE TÉ SE KET is tel je -
sít het, ha ezen be fi ze té sek nagy sá ga ese ten ként a 3. sz.
mel lék let 3. pont já ban meg ha tá ro zott össze get el éri. 
Rend kí vü li díj fi ze tés ese tén a szer zõ dõ nek a díj be ér ke zé -

sé nek idõ pont já ig írás ban ren del kez nie kell ar ról, hogy a
be fi ze tés rend kí vü li díj fi ze tés nek te kin ten dõ, és hogy az
összeg az át szá mí tás után mely esz köz ala pok ban és mi -
lyen arány ban ke rül jön ext ra be fek te té si egy ség ként el -
he lye zés re. 
Ha esz köz ala pok nem ke rül nek meg adás ra, úgy a biz to sí -
tó a fo lya ma tos díjak eszközalapok közötti megosztását
al kal mazza a rendkívüli befizetésekre is. 
Az át szá mí tás ra el adá si áron, a hi ány ta lan ké re lem biz to -
sí tó hoz tör té nõ be ér ke zé sét és a tel jes kö rû azo no sí tást,
majd köny ve lést kö ve tõ ér té ke lé si na pon ke rül sor.

IV.3. A DÍJ FI ZE TÉS EL MU LASZ TÁ SÁ NAK KÖ VET KEZ MÉ NYEI

59. Amennyiben az esedékes biztosítási díjat nem fizetik meg,
a biztosító a szerződő felet a díjfizetés teljesítésére 30 na -
pos pót ha tár idő megadásával írásban felszólítja. A határ-
idő eredménytelen elteltével a szerződés az esedékesség
napjára visszamenő hatállyal megszűnik illetve díjmente-
sítésre kerül, kivéve, ha a biztosító a díjkövetelést késede-
lem nélkül bírósági úton érvényesíti.
a) ha a szer zõ dés tar ta má ból ke ve sebb, mint 2 év telt el

vagy ke ve sebb, mint 2 évi ese dé kes díj ke rült be fi ze -
tés re, a biz to sí tá si szer zõ dés az ext ra be fek te té si egy sé -
gek be fek te té si ér té ké nek ki fi ze té sé vel meg szû nik. 
Amennyi ben a szer zõ dõ ko ráb ban nem ér te sí ti a biz -
to sí tót a szer zõ dés meg szün te té sé nek szán dé ká ról, a
biz to sí tó az ext ra be fek te té si egy sé gek ki fi ze té sét az el -
ma radt ese dé kes sé get kö ve tõ 7. hó nap for du lón szá -
mí tott ak tu á lis be fek te té si ér té kü kön, a 7. hó nap for du -
lót kö ve tõ 15 na pon be lül tel je sí ti. 
A szer zõ dés fel mon dá sá nak ese tén az el szá mo lás a
VII.2.74. pont ban írot tak sze rint tör té nik.

b) Ha a szer zõ dés tar ta má ból leg alább 2, díj jal fe de zett
év már el telt, a szer zõ dés díj men te sí tés re (VII.4. fe je -
zet) ke rül, ha a szer zõ dõ ehe lyett nem kéri a szer zõ dés
meg szün te té sét és a vissza vá sár lá si összeg (VII.2.74.
pont) ki fi ze té sét. 

60. Abban az esetben, ha a szerződés a folytatólagos díj meg
nem fizetése következtében szűnt meg, a szerződő – a
biztosított életbenléte esetén – a megszűnés napjától
számított 6 hónapon belül kérheti a biztosítót a koc-
kázatviselés helyreállítására, amennyiben pótolja az
elmaradt díjakat. A biztosító a hozzájárulását újabb koc-
kázatelbírálás eredményétől is függővé teheti.
A pótlólagos díjak befektetési egységekre történő átszá -
mí tására – az átszámítás napján érvényes eladási áron – a
díjak beérkezését és egyértelmű azonosítását, majd köny-
velését követő értékelési napon kerül sor. A szerződésre
könyvelés feltétele, hogy a biztosító a reaktiváláshoz hoz-
zájáruljon. 
A biztosító kockázatviselése a teljes hátralék befizetését
követő nap 0 órakor kezdődik újra.

IV.4. DÍJ FI ZE TÉS SZÜ NE TEL TE TÉ SE

61. A szer zõ dés tar ta mán be lül egy al ka lom mal, leg alább há -
rom év díj jal fe de zett tar tam el tel te után a szer zõ dõ
elõ ze tes írá sos be je len tés sel kér he ti a díj fi ze tés szü ne tel te -
té sét.
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A szü ne tel te tés a be je len tés be ér ke zé sét és azo no sí tá sát
kö ve tõ hó nap for du lón kez dõ dik, és tar ta ma leg fel jebb 
6 hó nap le het, azon hó na po kat is be szá mít va, me lyek
ese dé kes tel jes dí ja ko ráb ban nem ke rült be fi ze tés re. 
A szü ne tel te tés alatt a biz to sí tó koc ká zat vi se lé se – az eset -
le ges ki egé szí tõ biz to sí tá sok ki vé te lé vel – fo lya ma tos,
egyút tal a biz to sí tó a VI.70. pont ban sze rep lõ költ sé ge ket
a szü ne tel te tés alatt is fel szá mít ja, de nem ké ri az el ma -
radt dí jak pót lá sát. 
A szü ne tel te tés tar ta má nak el tel té vel a kö vet ke zõ idõ szak
tel jes ese dé kes dí já nak egy ér tel mû en azo no sít ha tó mó -
don tör té nõ be ér ke zé sé vel a kockázatviselés a kiegészítô
biztosításokra is újra kezdôdik. A díjfizetés el ma ra dá sa
ese tén a szer zõ dés – e díj ese dé kes sé ge hó nap já nak utol -
só nap ján – au to ma ti ku san díj men te sí tés re ke rül. 

IV.5. ÉR TÉK KÖ VE TÉS

62. Je len biz to sí tá si szer zõ dés ese té ben az ér ték kö ve tés a biz -
to sí tás fo lya ma tos dí já nak biz to sí tá si év for du ló val tör té -
nõ eme lé se a vár ha tó szol gál ta tás nö ve lé se ér de ké ben.

63. Amennyi ben a biz to sí tó kez de mé nye zi a díj eme lé sét (in -
de xá lá sát), ar ról a biz to sí tá si év for du lót meg elõ zõ 45.
na pig írás ban ér te sí ti a szer zõ dõt. 
A szer zõ dõ nek jo gá ban áll az eme lést a biz to sí tá si idõ -
sza kot meg elõ zõ 30. na pig írás ban vissza uta sí ta nia.
Amennyi ben a szer zõ dõ a meg adott ha tár idõ ig nem uta -
sít ja vissza az eme lést, a szer zõ dés az ér te sí tés nek meg fe -
le lõ en mó do sí tás ra ke rül. 

64. A biz to sí tó az ér ték kö ve tés re vo nat ko zó ja vas la tá nál a
Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ál tal köz zé tett fo gyasz tói ár -
in de xe ket és a vár ha tó inf lá ci ót is fi gye lem be ve szi.

65. A szer zõ dõ ál tal kez de mé nye zett ér ték kö ve tést (ide ért ve
azt is, ha a szer zõ dõ a biz to sí tó ál tal kez de mé nye zett nél
na gyobb mér té kû eme lést kér), a biz to sí tó nak jo gá ban
áll el uta sí ta nia, vagy an nak el fo ga dá sá ról újabb egész sé gi
nyi lat ko zat, il let ve or vo si vizs gá lat alap ján dön te ni. Az
eme  lés el fo ga dá sát a biz to sí tó írás ban vissza iga zol ja a
szer  zõ dõ nek.
Az elfogadott eme lés ak kor vá lik ha tá lyos sá, ami kor az
elsõ emelt díj be ér ke zik a biz to sí tó hoz.

V. A BE FEK TE TÉS MÓ DO SÍ TÁ SA

66. A szer zõ dõ bár mi kor ren del kez het a jö võ ben ese dé kes
dí jak más esz köz ala pok hoz tör té nõ ÁT IRÁ NYÍ TÁ SÁ RÓL. 
Az er re vo nat ko zó egy ér tel mû írás be li ké re lem nek a díj
ese dé kes sé ge elõt ti 8. na pig a biz to sí tó hoz be kell ér kez -
nie. Az át irá nyí tás költ sé gét a 3. sz. mel lék let 9. pont ja tar -
tal maz za.

67. A meg lé võ be fek te té si egy sé gek a ter mék hez ren del ke zés -
re ál ló más esz közalapokba, a szerzôdô kérésére ÁT HE LYEZ -

HE TÕK.
Az át he lye zés az áthelyezés napján érvényes vé te li áron
tör té nik: az át he lye zés re ke rü lõ be fek te té si egy sé gek ér té -
ke vé te li áron ke rül meg ál la pí tás ra, mely ér ték – ked vez -
mé nye sen – ugyan csak vé te li áron ke rül az új eszközalap -

ban be fek te té si egy sé gek for má já ban jó vá írás ra. Az át he -
lye zés re az egy ér tel mû írás beli ké re lem biz to sí tó hoz tör té -
nõ be ér ke zé sét, szer zõ dés re tör té nõ azo no sí tá sát majd el -
fo ga dá sát kö ve tõ ér té ke lé si na pon ke rül sor. 
Át he lye zés el sõ íz ben a biz to sí tá si köt vény kéz hez vé te -
lét kö ve tõ en kér he tõ.
Az át he lye zés vég re haj tá sá ért a biz to sí tó a 3. sz. mel lék -
let 10. pont já ban sze rep lõ költ sé get szá mít ja fel.

68. 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 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, érték-
papírokkal, 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 felfüggesztésről leg később a döntését követő
8 munkanapon belül tájékoztatja 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 napon, az ezen
a napon érvényes árfolyamon tesz eleget. Az ár folyam -
vál tozásból és a kifizetések felfüggesztés miat ti elha-
lasztásából eredő kockázatot – mint befektetési koc ká -
zatot – teljes egészében a szerződő viseli.

69. A biz to sí tó nak jo ga van a be fek te té si egy sé gek fel osz 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 zõ dé sek
ak tu á lis be fek te té si ér té kei és szol gál ta tá sai nem vál toz -
nak.
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VI. A SZER ZÕ DÉST TER HE LÕ REND SZE RES LE VO NÁ SOK

70. A biz to sí tó a díj be sze dé si költ sé gen (IV.1.53. pont) túl me -
nõ en a szer zõ dés sel össze füg gõ rá for dí tá sok fe de zé sé re az
aláb bi rend sze res ter he lé se ket mu tat ja ki:
a) KEZ DE TI KÖLT SÉG, mely csak a kez de ti be fek te té si egy sé -

gek re vo nat ko zik, és a biz to sí tó szer zõ dés kö tés sel kap -
cso la tos költ sé ge it fe de zi (3. sz. mel lék let 6. pont). Mér -
té ke nem vál toz hat.

b) KE ZE LÉ SI DÍJ, mely el sõ sor ban a biz to sí tó fo lya ma tos
költ sé ge i nek a fe de zé sé re szol gál (3. sz. mel lék let 7.
pont). Mér té ke nem ha lad hat ja meg ha von ta a be fek -
te té si egy sé gek szá má nak 2 ezrelékét.

c) NYIL VÁN TAR TÁ SI KÖLT SÉG, mely a szer zõ dé sek nyil ván tar -
tá sá val kap cso la tos ki adá sok fe de zé sé re szol gál (3. sz.
mel lék let 8. pont);

d) HA LÁL ESE TI KOC KÁ ZAT DÍ JA, mely a koc ká zat mér té ké tõl,
a biz to sí tott ak tu á lis élet ko rá tól és ne mé tõl függ. (1.
sz. mel lék let II. fe je zet).

71. E le vo ná sok a biz to sí tá si hó nap for du ló kon utó la go san tör -
tén nek a szer zõ dés hez tar to zó be fek te té si egy sé gek szá -
má nak csök ken té se for má já ban. A ter he lé se ket a biz to -
sí tó min den meg kez dett biz to sí tá si hó nap ra vég re hajt ja.
A koc ká za ti díj le vo ná sá ra csak a vo nat ko zó koc ká zat vi se -
lé si idõ tar tam alatt ke rül sor.
A szer zõ dés el sõ két évé ben az összes ter he lés le vo ná sa a
kez de ti egy sé gek bõl, ha azok ból nem le het sé ges, az ext -
ra egy sé gek bõl tör té nik. El sõ ként a kez de ti költ ség és ke -
ze lé si díj össze gé nek le vo ná sá ra ke rül sor, ezt kö ve ti a nyil -
ván tar tá si költ ség, majd a koc ká za ti díj le vo ná sa. 
A szer zõ dés ké sõb bi éve i ben elõ ször a kez de ti egy sé gek -
bõl a kez de ti költ ség és a kezdeti egységekre jutó ke ze -
lé si díj össze ge ke rül le vo nás ra. 
Ezt kö ve ti a meg ta ka rí tá si és ext ra be fek te té si egy sé gek -
re esõ ke ze lé si díj le vo ná sa. 
Ezu tán tör té nik a nyil ván tar tá si költ ség majd a ha lál ese -
ti koc ká zat dí já nak le vo ná sa, mely a meg ta ka rí tá si egy -
sé gek bõl – ha azok ból nem le het sé ges, az ext ra be fek te -
té si egy sé gek bõl, il let ve szük ség ese tén a kez de ti be fek te -
té si egy sé gek bõl –- tör té nik. 
A ter he lé sek a kü lön bö zõ esz köz ala pok ból – a le vo nást
meg elõ zõ utol só is mert vé te li ár fo lya mo kat fi gye lem be
vé ve – ará nyo san tör tén nek. 

72. Ha a biz to sí tás fenn ál lá sa alatt bár mi kor, a VI.70. pont ban
meg ne ve zett bár me lyik rá for dí tás le vo ná sá ra nem áll ren -
del ke zés re kel lõ 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 zõ dés – a le vo nás
ese dé kes sé ge kor – ki fi ze tés nél kül meg szû nik.

VII. MA RA DÉK JO GOK

VII.1. A MA RA DÉK JO GOK FO GAL MA

73. A ma ra dék jo gok a biz to sí tá si szer zõ dés re vo nat ko zó azon
jo gok, me lyek a díj fi ze tés el ma ra dá sa, il le tõ leg a szer zõ -
dés nek a szol gál ta tás ki fi ze té se nél kü li meg szû né se ese té -
ben fenn ma rad nak. A je len szer zõ dés ese té ben a ma ra -
dék jo gok a vissza vá sár lás és a díj men te sí tés.

A ma ra dék jo gok ér vé nye sí té sét a szer zõ dõ írás ban, a biz -
to sí tott hoz zá já ru lá sá val kér he ti, a VI II. fe je zet ben sze rep lõ
elõ írá so kat is fi gye lem be vé ve.

VII.2. VISSZA VÁ SÁR LÁS

74. A szer zõ dõ a biz to sí tá si tar ta mon be lül írás ban fel mond -
hat ja a szer zõ dést. 
a) Amennyi ben a szer zõ dés tar ta má ból leg alább két,

díj jal fe de zett év már el telt, a biz to sí tó az – igény hi -
ány ta lan és egy ér tel mû írás be li be je len té sé nek a biz to -
sí tó hoz tör té nõ be ér ke zé sét és a szük sé ges azo no sí tá -
sok el vég zé sét kö ve tõ ér té ke lé si na pon szá mí tott – ak -
tu á lis VISSZA VÁ SÁR LÁ SI ÖSSZEGET fi ze ti ki a szer zõ dõ nek. 
Az ak tu á lis vissza vá sár lá si összeg meg egye zik a szer -
zõ dés hez tar to zó kez de ti, meg ta ka rí tá si és ext ra be fek -
te té si egy sé gek – az 1. sz. mel lék let I. fe je ze té ben meg -
adott – meg fe le lõ vissza vá sár lá si szá za lé kok sze rinti
(csök ken tett) ak tu á lis be fek te té si ér té ké nek az össze -
gé vel.

b) Egyéb ese tek ben – ki vé ve a II.5.29. pont ban írot ta kat
– a szer zõ dõ a be fi ze tett fo lya ma tos dí jak ból sem mi -
lyen vissza té rí tés re nem tart hat igényt, az ak tu á lis visz-
sza vá sár lá si összeg meg ha tá ro zá sa ki zá ró lag az eset le -
ges ext ra be fek te té si egy sé gek fi gye lem be vé te lé vel
tör té nik.

75. A vissza vá sár lás sal a szer zõ dés meg szû nik, és nem lép tet -
he tõ új ból ha tály ba.

VII.3. RÉSZ LE GES VISSZA VÁ SÁR LÁS

76. A szer zõ dõ bár mi kor kér he ti egyes ext ra be fek te té si egy -
sé gei, il let ve – amennyi ben a szer zõ dés bõl már leg alább
két, díj jal fe de zett év el telt – meg ta ka rí tá si be fek te té si
egy sé gei RÉSZ LE GES VISSZA VÁ SÁR LÁ SÁT is.

77. A rész le ges vissza vá sár lás igény lé sé nél a szer zõ dõ nek je -
löl nie kell, hogy mely típusú be fek te té si egy sé gei ter hé re
és mely esz köz ala pok ból ké ri a ki fi ze tést, to váb bá, hogy
hány egy sé get, illetve az alap ban ta lál ha tó egy sé gei hány
szá za lé kának a vissza vá sá rlását kéri. 
Ext ra be fek te té si egy sé gek rész le ges vissza vá sár lá sa ese -
tén azt a rend kí vü li be fi ze tést is meg kell ne vez ni, amely -
hez az igé nyelt ext ra be fek te té si egy sé gek tar toz nak.

78. Rész le ges vissza vá sár lás igény lé se ese tén a biz to sí tó az
igény hi ány ta lan és egy ér tel mû írás be li be je len té sé nek
biz to sí tó hoz tör té nõ be ér ke zé sét és a szük sé ges  azo no sí -
tá sok el vég zé sét kö ve tõ ér té ke lé si na pon szá mí tott ak tu -
á lis rész le ges vissza vá sár lá si össze get fi ze ti ki a szer zõ -
dõ nek. 
Az ak tu á lis rész le ges vissza vá sár lá si összeg meg egye zik
a rész le ges vissza vá sár lás ra ki je lölt be fek te té si egy sé gek
ak tu á lis be fek te té si ér té ké nek az össze gé vel.

79. Rész le ges vissza vá sár lás ese tén a szer zõ 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. 
A részleges visszavásárlás a III.3.49. pont szerint csökkenti
az aktuális garantált haláleseti összeg nagyságát is.
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80. A meg ta ka rí tá si egy sé gek rész le ges vissza vá sár lá sa csak
ak kor le het sé ges, ha a rész le ges vissza vá sár lás után 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 12. pont já ban meg ha tá -
ro zott mi ni mum fel té te lek tel je sül nek.

81. A rész le ges vissza vá sár lá si összeg bõl a biz to sí tó a 3. sz.
mel lék let 13. pont já ban sze rep lõ költ sé get le von ja.

VII.4. DÍJ MEN TE SÍ TÉS

82. Leg alább két, díj jal fe de zett év el tel te után a szer zõ dés
az ügy fél írás be li ké ré sé re vagy díjnemfizetés ese tén
(IV.3.59.b) pont) díj men te sí tés re ke rül het. A díj men te sí -
tett szer zõ dés to váb bi fo lya ma tos díj fi ze tés nél kül ma rad
ér vény ben, de rend kí vü li be fi ze té sek to vább ra is tel je sít -
he tõk. 
A díj men te sí tés kor a biz to sí tó a kez de ti be fek te té si egy sé -
ge ket meg ta ka rí tá si be fek te té si egy sé gek ké vált ja át oly
mó don, hogy – esz köz ala pon ként – a kez de ti egy sé gek
szá má nak az 1. sz. mel lék let ben meg adott vissza vá sár lá si
táb lá zat sze rin ti szá za lé ká val azo nos szá mú meg ta ka rí tá si
egy sé get ír jó vá a szer zõ dé sen.

83. A díj men te sí tés nem mó do sít ja az ak tu á lis ga ran tált ha lál -
ese ti össze get, de az eset le ges ki egé szí tõ biz to sí tá sok
meg szün te tés re ke rül nek.

84. A díj men te sí tett szer zõ dé sek bõl az VI.70.b) c) és d) pon -
tok ban fel so rolt költ sé gek to vább ra is le vo nás ra ke rül nek.

85. A szer zõ dõ – a biz to sí tó elõ ze tes írás be li hoz zá já ru lá sá val,
va la mely jö võ be li ese dé kes sé gi idõ pont tól kez dõ dõ en – 
a már ko ráb ban díj men te sí tett szer zõ dés re új ra in dít hat ja
a fo lya ma tos dí jak fi ze té sét. A díjfizetés újraindítása
nem jelenti a befektetési egységek típusának módosítását,
azaz a megtakarítási egységek kezdeti egységekké törté-
nő visszaszámítását, a befizetett díjak pedig a jelen felté-
telek 6. pontja alapján megtakarítási egységekre kerülnek
átszámításra.
Eb ben az eset ben a ki egé szí tõ biz to sí tá sok új ra in dí tá sá ra
nincs lehetôség, de új kockázatelbírálás után, a biz to sí tó írá -
sos be le egye zé se ese tén új kiegészítô biztosítások köt he tôk.

VI II. KI FI ZE TÉ SEK TEL JE SÍ TÉ SE

VI II.1. A SZOL GÁL TA TÁS TEL JE SÍ TÉ SÉ NEK FEL TÉT ELEI

86. A biz to sí tá si ese ményt a bekövetkeztétõl 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 tõ vé kell
ten ni a be je len tés és a fel vi lá go sí tá sok tar tal má nak el le -
nõr zé sét.

87. A biztosító a bejelentett igények jogosságát az összes
szükséges irat beérkezését és egyértelmű azonosítását kö -
vető 8 napon belül elbírálja, a kifizetések összegét pedig
az igény elbírálását követő – eszközalaponként esetleg el -
térő – értékelési napon érvényes árfolyam alapján álla pítja
meg, figyelembe véve az eszközalapok esetleges felfüg-
gesztését is (68. pont).

88. A szol gál ta tá so kat és egyéb ki fi ze té se ket a biz to sí tó a jo -
go sult ság és az összeg vég le ges meg ál la pí tá sát kö ve tõ 
15 na pon be lül tel je sí ti.

89. 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 dõ igé nyek elé -
vül nek. Az el évü lé si idõn be lül a fel nem vett szol gál ta tást
a biz to sí tó ka mat men tes le tét ként ke ze li.

VI II.2. A KI FI ZE TÉS HEZ SZÜK SÉ GES DO KU MEN TU MOK

90. A biz to sí tá si szol gál ta tá sok igény be vé tel éhez a szol gál ta -
tás ra jo go sult nak az aláb bi ira to kat kell be mu tat nia, il let -
ve át ad nia:
– 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;
– az el éré si szol gál ta tás igény lé sé hez a biz to sí tott élet ben

lé té nek iga zo lá sát (a biztosított személyi igazolványát
vagy egyéb okiratot);

– 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 meg ál la pí tá sá -
hoz szük sé ges egyéb ok ira 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.

A biztosító a biztosítási szolgáltatáshoz azon okiratok be -
mutatását kérheti, amelyek alkalmasak a biztosítási ese -
 mény bizonyítására. A biztosító a szolgáltatás teljesí té sé -
nek esedékességét csak olyan okirat bemutatásától teheti
füg gővé, amely a biztosítási esemény bekövetkezésének
iga zolásához, illetve a teljesítendő szolgáltatás mértéké nek
meghatározásához szükséges. A biztosítási esemény be kö -
vet kezését a biztosító részére a szerződőnek, biztosí tott -
nak, kedvezményezettnek bizonyítania szükséges. A biz -
 tosítási esemény bekövetkezése esetén annak bizonyí tá -
sára alkal ma sak azon okiratok, hatósági, bírósági hatá ro za -
tok, jegy zőkönyvek, tárgyi bizonyítékok, amelyek a biz -
tosítási ese mény jogalapját, valamint annak összeg szerű -
ségét bizonyítják. A felsoroltakon kívül a szerződő nek,
biztosított nak, kedvezményezettnek joga van a biz to sítási
esemény igazolására – a bizonyítás általános sza bályai sze-
rint – annak érdekében, hogy követelését érvé nyesíthesse.

91. A szol gál ta tá sok és egyéb ki fi ze té sek elõtt (be le ért ve a
 vissza  vá sár lás, rész le ges vissza vá sár lás mi at ti ki fi ze té se ket
is) 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 le nõr zé se.
A biz to sí tó kö te les a pénz mo sás és ter ro riz mus finan szí ro -
zása meg elõ zé sé rõl és mag aka dá lyo zá sá ról szó ló ha tá lyos
tör vény ben elõ ír tak be tar tá sá ra, és ez zel össze füg gés ben
egyéb ira tok be mu ta tá sát is kér heti.

92. 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.
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IX. A KÖZLÉSI ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG
MEGSÉRTÉSE, MENTESÜLÉSEK, KIZÁRÁSOK

IX.1. A KÖZLÉSI ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTÉSI 
KÖTELEZETTSÉG MEGSÉRTÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI

93. Ha a szer zõ 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 zõ ki kö tés
hi á nyá ban – a vissza vá sár lá si össze get fi ze ti ki.

94. A köz lés re, il le tõ 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 zõ dés
egy ide jû meg szû né se mel lett – a vissza vá sár lá si össze get
fi ze ti ki, ki vé ve ha
– 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 zõ dés kö tés kor, il let ve a
szer zõ dés mó do sí tá sa 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 zõ dés meg kö té sé tõl a biz to sí tott ha lá lá nak be -
követ kez téig 5 év már el telt.

95. 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 meg adott ha tár -
idõn be lül nem je len tik be, és emi att lé nye ges kö rül mé -
nyek ki de rít he tet len né vál nak.

IX.2. MEN TE SÜ LÉSEK

96. 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.

97. A szer zõ 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 a vissza vá sár lá si össze get 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 zõ dés kö tés tõl szá mí tott két éven be lül el kö ve tett

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

IX.3. KI ZÁ RÁ SOK

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

(ki vé ve a te rá pi ás cé lú or vo si ke ze lést);
– 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-, ví zi-, il let ve mo to ros vagy
mo tor nél kü li 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 nyek kel;

– re pü lés (töb bek kö zött ej tõ er nyõs ug rás, sár kány re pü lés)
köz ben be kö vet ke zett ese mé nyek kel, ki vé ve, ha a re pü lés
utas ként, pi ló ta ként, sze mély zet ként va ló rész vé tel for -

má já ban tör tént a szer ve zett lé gi utas for ga lom ban;
– 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, tün te tés sel.

99. A biz to sí tó a ha lál ese ti szol gál ta tás he lyett a visszavásárlá-
si összeget 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.

X. VE GYES REN DEL KE ZÉ SEK

X.1. AZ ADA TOK NYIL VÁN TAR TÁ SA

100. A jelen szerződéssel kapcsolatos adatkezelés az ügyfél
hozzájárulásán és a biztosítókról és a biztosítási tevékeny-
ségről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.)
154.§-án és a 155.§-án alapul. Az adatokat az UNIQA
Biztosító Zrt. kezeli, adatfeldolgozóként az UNIQA
Software Service GmbH (A-1029 Bécs, Untere Donau
Strasse 21.), a DRESCHER Magyarországi Direct Mailing
Kft. (1097 Budapest, Gyáli út 31.) az adatkezelő által fel-
kért orvosszakértő, továbbá az adatkezelő számára a biz-
tosítási szerződéssel kapcsolatban mindenkori kiszervezett
tevékenységet végző személyek, megbízottak járnak el.
Az adatokat e személyek ismerhetik meg a vonatkozó jog-
szabályi feltételek szerint. 
Az ügyfél adatai kezeléséről az adatkezelőnél tájékoztatást
kérhet, kérheti adatai helyesbítését, a kötelező adatkezelés
kivételével adatai törlését, zárolását, törvényben meghatá-
rozott esetekben tiltakozhat adatai kezelése ellen, továbbá
jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz
fordulhat.
A biztosító jogosult a biztosítási szerződéssel, létrejöttével,
nyilvántartásával és szolgáltatásával összefüggően tudo-
mására jutott személyes, egészségi és üzleti adatok – tör-
vényi előírásoknak megfelelő – teljes körű kezelésére. A
biztosító köteles a tudomására jutott adatokat biztosítási
titokként kezelni, és e titkot időbeli korlátozás nélkül meg-
tartani.
BIZTOSÍTÁSI TITOK minden olyan – minősített adatokat nem
tartalmazó –, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosítás-
közvetítő, a biztosítási szaktanácsadó rendelkezésére álló
adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosítás-
közvetítő, a biztosítási szaktanácsadó egyes ügyfeleinek
(ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni
helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval,
illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatko-
zik.
A biztosító az általa kezelt adatokat a biztosítási jogvi-
szony fennállásának idején, továbbá – jogszabály eltérő
rendelkezése hiányában – azon időtartam alatt kezelheti,
ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény
érvényesíthető. A biztosító köteles törölni minden olyan,
ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződés-
sel kapcsolatos adatot, amelynek kezelése esetében az
adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az
érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve
amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap.
A biztosítási titok tekintetében a biztosító a biztosítók-
ról és a biztosítási tevékenységről szóló törvény szerint
jár el. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik
személynek, ha



– a biztosító, biztosításközvetítő, illetve a biztosítási
szaktanácsadó ügyfele vagy annak törvényes képvise-
lője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan
megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad,

– a törvény alapján a titoktartási kötelezettség nem áll
fenn..

101. A biztosítási titok tekintetében a biztosító a biztosítókról
és a biztosítási tevékenységről szóló törvény szerint jár el.
Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személy-
nek, ha
– a biztosító, biztosításközvetítő, illetve a biztosítási

szaktanácsadó ügyfele vagy annak törvényes képvise-
lője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan
megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad,

– a törvény alapján a titoktartási kötelezettség nem áll
fenn.

102. Az ügyfelek adatait a biztosító a biztosítási titok megsér-
tése nélkül – a törvényben meghatározott esetekben – az
alábbi helyekre továbbíthatja: Magyar Nemzeti Bank,
nyomozóhatóság és ügyészség, bíróság, a nyomozóható-
ság, az ügyészség és bíróság által kirendelt szakértő, bíró-
sági végrehajtó, hagyatéki ügyben eljáró közjegyző, a
hagyatéki ügyben eljáró közjegyző által kirendelt szakér-
tő, adóhatóság, nemzetbiztonsági szolgálat, Gazdasági
Versenyhivatal, gyámhatóság, egészségügyi hatóság,
titkos szolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ
gyűjtésére felhatalmazott szerv, viszontbiztosító, együtt -
biztosításban részt vállaló biztosító, állomány-átruházás-
kor az átvevő biztosító, fióktelep esetében a harmadik
országbeli biztosító, biztosításközvetítő, szaktanácsadó, a
biztosító által kiszervezett tevékenységet végző partner,
alapvető jogok biztosa, pénzügyi jogok biztosa, Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a nemzet-
biztonsági szolgálat, a pénzmosás megelőzéséről és meg-
akadályozásáról szóló törvényben meghatározott feladat-
körével összefüggésben eljáró magyar bűnüldöző szerv
vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi
bűnüldöző szerv.
Nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok sérelmét a
felügyeleti ellenőrzési eljárás során az összevont alapú fel-
ügyelet esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a pénz-
ügyi csoport irányító tagja részére történő átadása.

103. A szerződésre vonatkozó ajánlat aláírásával a szerződő és
biztosított hozzájárulnak, hogy adataikat a biztosító har-
madik országbeli (viszont)biztosítóhoz, vagy harmadik
országbeli adatfeldolgozó szervezethez (harmadik ország-
beli adatkezelőhöz) továbbíthassa.

X.2. ADÓZÁSSAL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK

104. A szerződés díjához és a szerződésre történő kifizetések-
hez kapcsolódó esetleges adókedvezményről és adóköte-
lezettségről a személyi jövedelemadóról szóló törvény
(Szja. tv.) rendelkezik. Az adómentes szolgáltatások körét,
továbbá az esetlegesen fellépő adó- és járulékfizetési
kötelezettséget az Szja tv. és az Eho. tv. határozza meg.
Nem magánszemély szerződő esetén a biztosítási díj,
szolgáltatás és egyéb kifizetések elszámolhatóságáról a
társasági adóról szóló törvény és a társadalombiztosításra
vonatkozó jogszabályok további előírásokat is tartalmaz-
nak.
Az adózással kapcsolatos jogszabályok a szerződés
tartama alatt megváltozhatnak.
Az adózással kapcsolatos további részletes információ a
honlapon, a www.uniqa.hu oldalon található.

X.3. KÖTVÉNYKÖLCSÖN

105. A szerződésre kötvénykölcsön nem igényelhető.

X.4. A BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY ELVESZTÉSE

106. A biztosítási kötvény elvesztése vagy megsemmisülése
 ese tén a biztosító a szerződő (biztosított) kérésére a szer -
ződés aktuális állapotának megfelelő új kötvényt állít ki,
vagy az eredeti kötvény másolatát megküldi a szerződő-
nek. A biztosító kérheti az új kötvény kiállítási költségeinek
megtérítését.

X.5. PANASZOK BEJELENTÉSE

107. A biztosítással, illetve a biztosítóval kapcsolatos panasza-
it (szóban, írásban, telefonon is) elôterjesztheti az UNIQA
 Biztosító Zrt. székhelyén (1134 Budapest, Róbert Károly
krt. 70–74.) vagy a társaságunk cégjegyzék szerinti telep-
helyein. Amennyiben ennek feltételei – a 2013. évi
CXXXIX. törvény alapján – fennállnak, igényével (pana-
szával) a Pénzügyi Békéltető Testület (1525 Budapest,
BKKP Pf.: 172), vagy a Magyar Nemzeti Bank (1534
Budapest, BKKP Pf.: 777) eljárását kezdeményezheti;
végső soron pedig bírósághoz is fordulhat.
A biztosítási szerződésből származó igények érvényesíté-
sére indított valamennyi perre a magyar Polgári perrend-
tartás szabályai az irányadók. 
A panaszkezeléssel kapcsolatos további tudnivalókat meg-
ismerheti a társaságunk székhelyén és telephelyein meg -
található Panaszkezelési szabályzatból, mely elérhető a
www.uniqa.hu honlapon is. 

108. A biztosító felügyeleti szerve: 
Magyar Nemzeti Bank
1013 Budapest, Krisztina krt. 39. 
(1534 Budapest, BKKP Pf.: 777)
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1. sz.  mel lék let
Ter mék kód: 466

I. VISSZA VÁ SÁR LÁ SI, RÉSZ LE GES VISSZA VÁ SÁR LÁ SI SZÁ ZA LÉ KOK Érvényes: 2014. március 15-tôl

A vissza vá sár lá si, il let ve rész le ges vissza vá sár lá si összeg a kü lön bö zõ tí pu sú be fek te té si egy sé gek be fek te té si ér té ké nek az aláb  biak -
ban meg adott szá za lé ka:

A) Kez de ti be fek te té si egy sé gek vissza vá sár lá si szá za lé ka:

Amennyi ben a szer zõ dés tar ta má ból ke ve sebb, mint két év telt el, vagy ke ve sebb, mint két évi ese dé kes díj ke rült be fi -
ze tés re, a szer zõ dõ a kez de ti egy sé gek re át szá mí tott fo lya ma tos dí jak ból a fen ti táb lá zat sze rint sem mi lyen vissza té rí tés re
nem tart hat igényt.

B) Meg ta ka rí tá si be fek te té si egy sé gek
A vissza vá sár lá si és rész le ges vissza vá sár lá si szá za lék az el telt idõ tõl füg get le nül: 100%

C) Ext ra be fek te té si egy sé gek
A vissza vá sár lá si és rész le ges vissza vá sár lá si szá za lék az el telt idõ tõl füg get le nül: 100%

II. KOC KÁ ZA TI DÍJ

1. A ha vi ha lál ese ti koc ká za ti dí jat 1000 Ft koc ká za ti összeg re ve tít ve az aláb bi táb lá zat tar tal maz za.
Koc ká za ti összeg: az ak tu á lis ga ran tált ha lál ese ti összeg nek és a szer zõ dés – ha lál ese ti koc ká za ti díj le vo ná sa elõt ti – fo lya ma -
tos dí jas be fek te té si ér té ké nek a kü lönb sé ge. (Ha ezen be fek te té si ér ték meg ha lad ja a ga ran tált ha lál ese ti össze get, koc ká zati
díj nem ke rül le vo nás ra.) 
A táb lá zat ban sze rep lõ élet kor az ak tu á lis nap tá ri év és a szü le té si év kü lön bö ze te. 
A meg adott dí jak a biz to sí tott egész sé gi ál la po tá tól, fog lal ko zá sá tól, sza bad idõs te vé keny sé gé tõl füg gõ en mó do sul hat nak.

Ha vi koc ká za ti díj 1000 Ft koc ká za ti összeg re:

Életkor Kockázati díj

18 0,0538501
19 0,0631080
20 0,0684987
21 0,0724433
22 0,0737224
23 0,0754904
24 0,0770203
25 0,0790397
26 0,0832632
27 0,0867648
28 0,0907623

Életkor Kockázati díj

29 0,0969772
30 0,1056636
31 0,1141294
32 0,1243454
33 0,1360802
34 0,1545220
35 0,1802208
36 0,2159797
37 0,2606678
38 0,3107245
39 0,3642815

Életkor Kockázati díj

40 0,4184645
41 0,4756674
42 0,5347562
43 0,5979517
44 0,6605669
45 0,7255626
46 0,7907723
47 0,8563152
48 0,9241683
49 0,9927084
50 1,0626614

Életkor Kockázati díj

51 1,1323107
52 1,2028796
53 1,2742082
54 1,3527146
55 1,4394676
56 1,5339464
57 1,6344514
58 1,7418541
59 1,8608107
60 1,9910239
61 2,1338200

Életkor Kockázati díj

62 2,2856560
63 2,4498803
64 2,6283623
65 2,8242834
66 3,0340644
67 3,2538879
68 3,4924246
69 3,7577054
70 4,0539087

Tartam (év)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20-

0- 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1- 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2- 79% 73% 68% 63% 59% 55% 55% 51% 47% 44% 41% 38% 34% 30% 25% 20%
3- 85% 79% 73% 68% 63% 59% 59% 55% 51% 47% 44% 40% 35% 31% 26% 21%
4- 92% 85% 79% 73% 68% 63% 63% 59% 55% 51% 47% 42% 37% 32% 27% 22%
5- 92% 85% 79% 73% 68% 68% 63% 59% 55% 51% 46% 40% 35% 30% 24%
6- 92% 85% 79% 73% 73% 68% 63% 59% 55% 51% 45% 39% 33% 27%
7- 92% 85% 79% 79% 73% 68% 63% 59% 55% 51% 45% 38% 31%
8- 92% 85% 85% 79% 73% 68% 63% 59% 55% 51% 46% 38%
9- 92% 92% 85% 79% 73% 68% 63% 59% 55% 51% 47%

10- 100% 92% 85% 79% 73% 68% 63% 59% 55% 51%
11- 100% 92% 85% 79% 73% 68% 63% 59% 55%
12- 100% 92% 85% 79% 73% 68% 63% 59%
13- 100% 92% 85% 79% 73% 68% 63%
14- 100% 92% 85% 79% 73% 68%
15- 100% 92% 85% 79% 73%
16- 100% 92% 85% 79%
17- 100% 92% 85%
18- 100% 92%
19-- 100%

Eltelt és díj-
jal fe de zett
biz to sítási
év
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AZ ESZKÖZALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA

Multi Invest Plusz
(Ter mék kód: 466)

2. sz. mel lék let

Érvényes: 2014. március 15-tôl

Az eszközalapok vagyonkezelését, beleértve azok adminisztrá-
cióját és nettó eszközértékelését a biztosító végzi. A rendelke-
zésre álló eszközalapok jellemzően befektetési alapokba fektet-
nek, amelyek kiválasztásánál elsődleges szempont, hogy jól tel-
jesítő 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 hozamgaranciá-

ra vonatkozó ígéretet nem tartalmaznak.
• Az eszközalapok hátterét képező befektetési alapok befekte-

tési jegyeinek árfolyama nőhet vagy csökkenhet, ami az esz-
közalap befektetési egységeinek az árfolyamát is befolyá solja.

• Az eszközalapok hátterét képező befektetési alapokat más
pénzügyi intézmények által forgalmazott és kezelt értékpapí-
rok alkotják, így az eszközalapok árfolyamát, valamint az esz-
közalap befektetési egységeinek értékelési napját partner-,
visszafizetési és likviditási kockázatok is befolyásolják.

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

• Az eszközalapok befektetési egységei csak és kizárólag az esz-
közalap értékelési napján vásárolhatók meg, illetve válthatók
vissza. Egy adott eszközalap értékelési napja minden olyan
magyarországi munkanap, amelyen a Magyar Nemzeti Bank
azon devizák mindegyikére, amelyekben az eszközalap
mögöttes befektetései kereskedhetők, hivatalos devizaárfo-
lyamot tesz közzé, továbbá amelyen a mögöttes befekteté-
sek megvásárolhatók és vissza is válthatók, mégpedig ugyan
azon az árfolyamon (befektetési alapok esetén egy jegy re
jutó nettó eszközértéken.) A biztosítónak jogában áll bármely
eszközalap értékelését határozatlan időre felfüggeszteni, ha a
mögöttes befektetések visszaváltása illetve jegyzése nem
valósítható meg, különös tekintettel a következő esetekre:

munkaszüneti nap a mögöttes befektetés forgalmazási, illet-
ve kereskedési helyén; a mögöttes befektetés forgalmazásá-
nak vagy visszaváltásának bármilyen okból történő felfüg-
gesztése; elszámolási korlátok; az érintett államok közötti
deviza forgalmak korlátozásai. A felfüggesztés időtartama
alatt a felfüggesztett eszközalap befektetési egységeinek a
vételére, áthelyezésére, eladására vonatkozó igényeknek a
biztosító a felfüggesztést követő első, általa megjelölt értéke-
lési napon, az ezen a napon érvényes árfolyamon tesz eleget.

• Amennyiben egy eszközalap nettó eszközértéke nem éri el a
100 millió forintot, a biztosító méretgazdaságossági okokból
– a feltételekben meghatározott módon – megszüntetheti az
eszközalapot.

A mellékletben felsorolt eszközalapok közül a szerződő megta-
karítása tervezett futamidejének valamint a kockázatviselési
hajlandóságnak megfelelően választhat. A részvény dominan-
ciájú alapoknál az eddigi tapasztalatok alapján a célszerű meg-
takarítási idő legalább 5–10 év. Az ilyen eszközalapok válasz -
tása – különösen ennél rövidebb megtakarítási idő esetén –
aktív befektetői magatartást, fokozott figyelemmel kísérést igé-
nyel a szerződő részéről.
Segítségül, kizárólag tájékoztató jelleggel, az egyes eszközala-
pok tapasztalati alapokon nyugvó hozamkilátása és árfolyam-
kockázata is – hetes skálán mérve „+” jelekkel – feltüntetésre
került, a tapasztalati adatokból azonban a jövőre nézve biztos
következtetések nem vonhatók le.

Az eszközalapok hátterét képző értékpapírokkal kapcsolatos
tranzakciók az eszközalapokban a befektetési politikától eltérő
likviditási hányadot is okozhatnak. Az egyes eszközalapok
befektetési politikájának megvalósítása a tőkepiaci változások
miatt is változhat. Amennyiben a befektetési politika megvaló-
sítása az alább rögzített kereteken túlmenően hosszabb távon
változna, a biztosító értesíti a szerződőket.

VÁLASZTHATÓ ESZKÖZALAPOK

I. BEFEKTETÉSI STRATÉGIÁKAT II. SPECIÁLIS BEFEKTETÉSI LEHETŐ- III. REGIONÁLIS RÉSZVÉNY IV. PROTAKTÍV SL-SG RÉSZVÉNY
KÍNÁLÓ ESZKÖZALAPOK SÉGEKET KÍNÁLÓ ESZKÖZALAPOK ESZKÖZALAPOK ESZKÖZALAP-CSALÁD

Rövid lejáratú pénzpiaci Abszolút hozam Latin-amerikai ProtAktív SL-SG Latin-amerikai
Likviditás Alternatív energia részvény Fejlődő piaci ProtAktív SL-SG B-RICH
Biztonság Kredit Kínai ProtAktív SL-SG Indiai
Növekedési Infrastruktúra Indiai ProtAktív SL-SG Kelet-európai
Progresszív Gold nemesfém B-RICH (Brazília, Oroszország- ProtAktív SL-SG Kínai
Globális részvény DWS II. Russia, India, Kína-China)

Ázsiai 
Kelet-európai
Nyugat-európai 
Magyar
Lengyel
Török

A mellékletben feltüntetett diagramok a célzott összetételt tükrözik.
Az eszközalapokra vonatkozó to váb bi in for má ciók (árfolyamok, referenciaindexek) a http://www.uniqa.hu internetes
olda lon ta lál ha tók.
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I. BEFEKTETÉSI STRATÉGIÁKAT KÍNÁLÓ ESZKÖZALAPOK

Az eszközalap vagyonát hitelintézeti látra szóló folyószámlára, rövid lejáratra lekötött bank-
betétbe, illetve pénzpiaci termékekbe, vagyis magas likviditású, ugyanakkor alacsony kocká-
zatú befektetésekbe helyezi el. A befektetések összeállításánál a biztosító arra törekszik, hogy
az eszközalap mindenkori árfolyama ne legyen alacsonyabb az előző napra meghirdetett
árfolyamnál, de az eszközalap nem minősül a Bit. 132.§ szerinti tőkevédett eszközalapnak. Az
eszközalapban a betéti kamatok minden értékelési napon jóváírásra és tőkésítésre kerülnek.
A biztosító arra is törekszik, hogy az eszközalap teljesítménye meghaladja a lakossági folyó-
számlákra és a rövid távú lakossági lekötésekre adott banki kamatokat. Az eszközalap befekte-
tési egységeinek árfolyama az előre rögzített befektetési politikának és az eszközalap portfolió-
jában kezelt befektetési eszközök piacának függvénye. Az eszközalapra deviza- és földrajzi kockázatok nem jellemzők, az eszközalap befektetései min-
denekelőtt partner-fizetőképességi, kamat és likviditási kockázattal rendelkeznek. Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása forintban  történik.

Rövid lejáratú pénzpiaci termékekbe fektető 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: ++ forint folyószámla, bankbetét,
100% 100% 100%

Ár fo lyam koc ká zat: + pénzpiaci termékek

Referenciaindex: ZMAX

Forint folyószámla, bankbetét,
pénzpiaci termékek

Rövid lejáratú pénzpiaci
termékekbe fektető eszközalap

LIKVIDITÁS eszközalap 

Az eszközalap vagyonát hitelintézeti látra szóló folyószámlára, rövid lejáratra lekötött bankbetét-
be, illetve pénzpiaci befektetési alapokba, vagyis magas likviditású, ugyanakkor alacsony kocká-
zatú befektetésekbe helyezi el. A befektetések összeállításánál a biztosító arra törekszik, hogy az
eszközalap mindenkori árfolyama ne legyen alacsonyabb az előző napra meghirdetett árfo-
lyamnál, de az eszközalap nem minősül a Bit. 132.§ szerinti tőkevédett eszközalapnak. Az esz-
közalapban a betéti kamatok minden értékelési napon jóváírásra és tőkésítésre kerülnek. 
A biztosító arra is törekszik, hogy az eszközalap teljesítménye meghaladja a lakossági folyószámlák-
ra és a rövid távú lakossági lekötésekre adott banki kamatokat. Az eszközalap befektetési egységei-
nek árfolyama az előre rögzített befektetési politikának és az eszközalap portfoliójában kezelt befek-
tetési eszközök piacának függvénye, előre nem határozható meg, nőhet vagy csökkenhet, így az is előfordulhat, hogy az eszközalap aktuális árfolyama ala-
csonyabb, mint a megelőző értékelési napon volt. Az eszközalapra deviza- és földrajzi kockázatok kisebb mértékben jellemzők, az eszközalap befektetései
mindenekelőtt partner-fizetőképességi, kamat és likviditási kockázattal rendelkeznek. Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása forintban  történik.

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

Hozamkilátás: ++ forint folyószámla, bankbetét,
100% 100% 100%

Árfolyamkockázat: + pénzpiaci befektetési alapok

Referenciaindex: ZMAX

Bankbetét, kamatozó folyószámla, 
pénzpiaci befektetési alapok

Likviditás eszközalap

Az eszközalap vagyonát olyan befektetési alapokba fekteti, amelyek befek te té seiket a lehetô
legnagyobb biztonságot jelentô magyar állampapírokban, illetve kiváló minôsítésû banki, vál-
lalati, illetve önkormányzat által kibocsátott értékpapírokban helyezi el. Ezen belül a befek-
tetési állomány mintegy 30%-a évesnél rövidebb lejáratú értékpapír (pénzpiaci befektetés),
tipikusan diszkont kincs tárjegy, a többi hosszabb futamidejû befektetés (kötvény). Az eszköz -
alap  cél  kitûzése a befektetett tôke reálértékének megôrzésén felül minél nagyobb kamat -
jövedelem elérése. Ezek a papírok gya kor  latilag koc kázatmentes befektetéseknek minôsülnek.
A befektetési politika a magyar állampapírpiacon vásárolható állampapírok eltérô kama-
tozásában rejlô lehetôségek ki hasz ná lá sá val igyekszik elônyös hozam elérésére. A lehetséges
befektetések közé tartoznak továbbá a különösen stabil tulaj do nosi háttérrel rendelkezô bankoknál elhelyezett betétek, illetve kis mértékben az
eszközalapban készpénz is elôfordulhat. Az eszköz alap hosszú távú teljesítményét illetôen várhatóan infláció feletti hozamot biztosító, alacsony
kockázatú befektetés. Az  esz köz alap kisebb mértékben készpénzt vagy bankbetétet is tartalmazhat. Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása
forintban történik.

BIZTONSÁG – kötvény és pénzpiaci eszközalap

Biztonság eszközalap

Rövid lejáratú magyar
állampapírok 

Készpénz 

Hosszú lejáratú magyar
állampapírok 

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: ++ Kötvény befektetési alapok 70% 50% 90%

Ár fo lyam koc ká zat: + Pénzpiaci befektetési alapok 30% 10% 50%
Készpénz, bankbetét – �0% 20%

Referenciaindex: 100% MAX Composite
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Az esz köz alap be fek te té si po li ti ká ja el sô sor ban a fej lett nem zet kö zi pia cok di na  mikus nö ve ke -
dé sét hasz nál ja ki Kö zép-Eu ró pa egyik je len tôs va gyon ke ze lô jé nek – az UNIQA cso port nak –
a ta pasz ta la tá val a hát tér ben. Az esz köz ala pot al ko tó befektetési  ala pok úgy ke rül nek ki vá -
lasz tás ra, hogy az eszközala pot tel jes mér ték ben rész vé nyek al kos sák, me lyek kö zött el sô sor -
ban az eu ró pai  illet ve ame ri kai OECD or szá gok ban ki bo csá tott, kiemel ke dô tel je sít ményt
nyúj tó ér ték pa pí rok és – ki sebb mér ték ben – a Bu da pes ti Ér ték tôzs dén jegy zett nagy for gal -
mú, 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 nyek, továbbá a fejlôdô
or szá gok tôzsdéin forgó részvényekbôl kialakított befektetési  alapok is meg ta lál  hatók. Az esz -
köz alap ke ze lé se so rán a rész vé nyek sú lya a le he tô leg  ma ga sabb (cél zot tan 100%-os), de 
– szük ség sze rint – 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
fo rint ban tör té nik. Az esz köz alap ár fo lyam koc ká za tát a de vi zák köz ti ár fo lyam-inga 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.

GLOBÁLIS RÉSZVÉNY esz köz alap

Globális részvény eszközalap

Globális részvények

Fejlôdô piacok
Magyarország 

Az esz köz alap be fek te té si po li ti ká ja el sô sor ban a fej lett nem zet kö zi pia cok di na  mikus nö ve ke -
dé sét hasz nál ja ki. Az esz köz ala pot al ko tó befektetési ala pok úgy ke rül nek ki vá lasz tás ra, hogy
az esz köz ala pot mintegy 70%-os arány ban rész vé nyek al kos sák, me lyek kö zött el sô sor ban az
Egye sült Álla 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 ér ték pa pí rok és – ki sebb mér ték ben – a Bu da pes ti Ér ték tôzs dén jegy zett nagy
for gal mú, 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 nyek, továbbá a
fejlôdô orszá gok tôzsdéin forgó részvényekbôl kialakított befektetési  alapok is megtalál hatók.
A koc ká zat mér sék lé se ér de ké ben az esz köz alap a be fek te tett tô ke fenn ma ra dó – mintegy
30%-os – ré szét köt vé nyek ben tart ja. A köt vé nyek és a rész vé nyek egy más hoz viszo 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. 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 fo rint ban tör té nik. Az esz köz alap ár fo lyam koc ká za tát a de vi zák köz ti ár fo lyam-inga -
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.

PROGRESSZÍV esz köz alap

Progresszív eszközalap

 

Globális részvények

 

Rövid lejáratú 
magyar állampapírok

Hosszú lejáratú 
magyar állampapírok

 

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: +++++++ Globális részvény befektetési alapok 100% 80% 100%

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

Referenciaindex: 100% MSCI DM World Index (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

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: ++++++ Kötvény és pénzpiaci befektetési alapok 30% 0% 50%

Ár fo lyam koc ká zat: +++++ Globális részvény befektetési alapok 70% 30% 85%
Készpénz, bankbetét – 0% 20%

Referenciaindex: 70% MSCI DM World Index (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva) + 30% MAX Composite

Az esz köz alap cél ja, hogy kö ze pes koc ká zat mel lett inf lá ciót meg ha la dó ho za mot ér jen el. 
Az esz köz alap össze té te lét a va gyon ke ze lô ha tá roz za meg a gaz da sá gi és ér ték pa pír-pia ci  vi -
szo nyok hoz al kal maz kod va. Az esz köz ala pot al ko tó befektetési ala pok úgy ke rül nek ki vá lasz -
tás ra, hogy összes sé gé ben az eszközalap mintegy 70%-ban köt vény és pénz pia ci ér ték pa pí -
rok ba, a fenn ma ra dó 30%-on be lül pe dig a Bu da pes ti Ér ték tôzs dén jegy zett nagy for gal mú
rész vé nyek be, il let ve je len tôs kül föl di fej lett és fejlôdô piaci rész vé nyek be he lyez ze a be fek te -
tett tô két. 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. 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 fo rint ban
tör té nik. 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. 

NÖVEKEDÉSI esz köz alap

Növekedési eszközalap

 

Rövid lejáratú magyar 
állampapírok 

 

 

Hosszú lejáratú magyar
állampapírok

 

Globális
részvények

 

Készpénz

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: ++++ Kötvény és pénzpiaci befektetési alapok 70% 50% 100%

Ár fo lyam koc ká zat: +++ Globális részvény befektetési alapok 30% �0% �50%
Készpénz, bankbetét – �0% �20%

Referenciaindex: 30% MSCI DM World Index (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva) + 70% MAX Composite
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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 elszámolása és nyilvántartása forintban történik. Az eszköz alap árfolyamkockázatát a devizák közti árfolyam-
ingadozások, valamint a pénznemek közötti átváltási költségek is befolyásolják. 

KREDIT – hitel-kötvény esz köz alap

Kredit – hitel-kötvény eszközalap

Globális kötvénybefektetések

Készpénz

II. SPECIÁLIS BEFEKTETÉSI LEHETÔSÉGEKET KÍNÁLÓ ESZKÖZALAPOK

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 ter-
jedhet 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 magasabb
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 nyilvántartása 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.

ALTERNATÍV ENERGIA részvény esz köz alap

Alternatív energia részvény eszközalap

Egyesült 
Királyság

Németország

 

Dánia 
Kína 

Spanyol-
ország Egyéb

USAKanada 

Svájc

Hong Kong

 

Készpénz 

Japán

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: ++++++ Kész pénz, bank be tét – 0% 20%

Referenciaindex: 100% MSCI DM World Index (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

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: +++++ Kész pénz, bank be tét – 0% 20%

Referenciaindex: 100% Citigroup World Gov Bond (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

Az eszközlap minden piaci árfolyammozgás mellett (legyenek akár csökkenő, emelkedő vagy
stagnáló részvényárfolyamok) pozitív nominális hozam elérésére törekszik, a befektetési ala-
pokra általában jellemző indexkövető stratégiával szemben. Ezen eszközalap teljesítményét
kisebb árfolyam-ingadozás jellemzi, mint a legtöbb részvényalapét, amit a mögöttes abszo-
lút hozam alapok kezelője aktív befektetési stratégiák kihasználásával, kötvények, részvények,
készpénz és a fedezeti ügyletek kombinációjával törekszik elérni. Az eszközalap célkitűzése:
tőkemegtartás és folyamatos pozitív megtérülés biztosítása, az eszközalap árfolyam ingado-
zásának alacsonyan tartása mellett. Az eszközalap célzott összetétele szerint vagyonát 100%-
ban abszolút hozamra törekvő befektetési alapokba fekteti. Az eszközalap kisebb mértékben készpénzt vagy bankbetétet is tartalmazhat. Az esz -
köz alap el szá mo lá sa és nyil ván tar tá sa fo rint ban tör té nik. Az eszközalap árfolyamkockázatát a devizák közti árfolyam-ingadozások, valamint a
pénznemek közötti átváltási költségek is  befolyásolják.

ABSZOLÚT HOZAM – pozitív nominális hozam elérésére törekvő eszközalap

Abszolút hozam eszközalap

 

 

 Készpénz Abszolút hozamú
befektetések

 
 

 
 

 

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 befektetési alapok 100% 80% 100%

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

Referenciaindex: ZMAX
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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 tevé kenykedô vállalato kat foglalja magában: energia, kôolaj- és földgázvezeték,
építôipar,   elek t ro 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 társasá-
gokba fektetik, melyeknek székhelye a piaci átlagnál gyorsabban fejlôdô, feltörekvô piaco kon található, vagy jövedelmük nagy részét ott terme-
lik. 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 tartalmazhat. 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.

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: +++++ Fizikai nemesfémekbe vagy nemesfém határidős 
ügyletekbe (futures) fektető befektetési alapok illetve 
tőzsdén kereskedhető befektetési alapok (ETF) 100% 80% 100%

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

Referenciaindex: London Gold Market Fixing Ltd PM Fix Price/USD az érvényes MNB árfolyamon magyar forintra váltva

Infrastruktúra részvény eszközalap

 

 

Egyéb

Malajzia

 

Törökország

 

 

Hong KongMexikó

 

Dél-Afrika 

Brazília

Csehország
India

 

 

 
Készpénz

 
Thaiföld

Szingapúr

Indonézia

GOLD nemesfém eszközalap

A befektetési terület bemutatása
Az eszközalap és mögöttes befektetéseinek célja hosszú távon pozi tív hozam elérése, illetve
a befektetett tőke értékállóságának megőrzése. 
Az eszközalap a – főleg euró elszámolású – mögöttes befektetési ala po kon keresztül elsősor-
ban az arany világpiaci árfolyamának válto zá sából kíván profitálni. A mögöttes befektetési
alapok azáltal biztosítják az arany világpiaci árfolyamának minél pontosabb leképe zését,
hogy portfolióikban fizikai arany- illetve egyéb nemesfémtartalékokkal vagy aranyra, illetve
egyéb nemesfémre szóló határidős szerződésekkel rendelkeznek. 

A kockázati profil bemutatása
Az eszközalap befektetési egységei árfolyamának alakulása az eszközalapot képező befektetési alapok befektetési politikájának és azok port-
foliójában kezelt eszközök piacának függvénye, előre nem határozható meg, nőhet vagy csökkenhet. Ennek az is követ kez mé nye lehet, hogy az
eszközalap befektetési egységeinek értéke azok visszaváltásakor kisebb, mint amekkora a befektetéskor volt. A biztosító sem tőke-, sem hozam-
garanciát nem vállal.
Mivel a befektetési célból az eszközalapba kiválasztott befektetési alapok elsősorban fizikai aranytartalékokba, illetve határidős szer ző dé sekbe fek-
tetnek, az árfolyamkockázat mellett kamat- továbbá az értékpapírok más pénzügyi intézmények általi forgalmazásából és ke ze lé séből adódó part-
ner-, visszafizetési és likviditási kockázatok, a kül föl dön való befektetés, illetve a külföldi partnerek alkalmazása révén földrajzi, politikai és ország-
kockázatok, illetve gazdasági és egyéb piaci kockázatok is befolyásolhatják az eszközalap árfolyamának alakulását, illetve az eszközalap befektetési
egységeinek értékelési napját. 
Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása forintban történik, az esz köz alapon belüli befektetések azonban más devizában kerülnek befek-
tetésre. Az eszközalap árfolyamkockázatát ezért a devizák közti ár fo lyam-ingadozások, valamint a pénznemek közötti át vál tási költségek is befo -
lyá sol ják. Az esz közalap likvi di tá sát az aktuális kész pénz há nya dá nak megemelésével, illetve a mögöttes befekte tési jegyek napi értékesítése révén
biztosítja, így a be fek tetési je gyek 100%-os há nya dának elérése csak egy elméleti le he tőséget tükröz.

Fizikai nemesfémekbe fektető 
tőzsdén kereskedhető befektetési alapok

Gold nemesfém eszközalap

Készpénz

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: ++++++ Kész pénz, bank be tét – 0% 20%

Referenciaindex: 100% Credit Suisse Emerging Markets Infrastructure Index EUR (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)



17

DWS II. nemzetközi vegyes eszközalap-csoport

II. TOVÁBBI FONTOS TUDNIVALÓK

II.1. FOGALMAK
Megfigyelési napok: azok a napok, amelyeken a befektetési jegyek árfolyama megfigyelésre kerül. Ezen árfolyamok közül a leg-
magasabb határozza meg a DWS FlexPension II. befektetési alapokra vonatkozó árfolyammaximum-garanciát. A megfigyelési
napok a következők:
• minden hónap első tőzsdei kereskedési napja, továbbá
• a december vége előtti hatodik kereskedési nap,
a frankfurti tőzsde (Frankfurt am Main) kereskedési naptárának megfelelően.
Jegyzési napok: azok a napok, amelyeken a DWS FlexPension II. befektetési alapok jegyei megvásárolhatók. A jegyzési napok
megegyeznek a megfigyelési napokkal.

Visszaváltási napok: azok a napok, amelyeken a DWS FlexPension II. befektetési alapok jegyei visszaválthatók. A visszaváltási napok:
• minden hónap első tőzsdei kereskedési napja, valamint 
• a minden hónap vége előtti hatodik tőzsdei kereskedési nap,
a frankfurti tőzsde kereskedési naptárának megfelelően.

A konkrét megfigyelési, jegyzési és visszaváltási napok megtekinthetők a www.uniqa.hu honlapon.

I. RÖVID ÁTTEKINTÉS* 

I.1. FŐBB JELLEMZŐK
• A befektetések hátterét a németországi Deutsche Bank Csoporthoz tartozó DWS Csoport biztosítja.
• A biztosítási eszközalapok mögöttes befektetési alapjai lejáratukkor ún. „all-time-high” garanciát nyújtanak, vagyis

befektetési jegyeiket ekkor a – havonta rögzített időpontokban megfigyelt (euróban számított) – legmagasabb árfolya-
mon váltják vissza (továbbiakban: „árfolyammaximum-garancia”).

• Az egyes biztosítási szerződések esetében a biztosító dinamikus befektetés-kezeléssel gondoskodik a mögöttes befek-
tetési alapok árfolyammaximum-garanciájának és a biztosítás céldátumának összehangolásáról.

• Az eszközalapokba történő befektetések, illetve kifizetések végrehajtása – összhangban a mögöttes befektetési alapok
működésével – havonta, előre rögzített időpontokban történik.

I.2. A FŐBB JELLEMZŐKRŐL RÉSZLETESEBBEN

I.2.1. Alapkezelő
A DWS II. 2019–2026 (továbbiakban: DWS II.) eszközalapokhoz rendelt megtakarításokat a biztosító 100%-ban a DWS
FlexPension II. 2019–2026 (továbbiakban: DWS FlexPension II.) befektetési alapokba fekteti. A befektetési alapok kezelője
a DWS  FinanzService GmbH, Frankfurt, amely a németországi Deutsche Bank Csoporthoz tartozó DWS Csoport tagja.

I.2.2. A befektetési alap árfolyammaximum-garanciája
A DWS FlexPension II. mögöttes befektetési alapok legfon-
tosabb tulajdonsága az árfolyammaximum-garancia, ami
azt je lenti, hogy lejáratukkor e befektetési alapok (euróban
jegyzett) jegyei az előre rögzített havi megfigyelési napokon
elért leg magasabb árfolya mukon kerülnek kifizetésre.
• A lejáratkori garantált árfolyam a megfigyelési napokon

mért értékek közül a legnagyobb lesz, 
• így soha nem süllyedhet egy korábbi – valamely megfi-

gyelési napon elért – maximum alá.
A DWS FlexPension II. befektetési alapokra a garanciát a
DWS  Investments S.A. Luxemburg nyújtja. Az UNIQA Biz -
tosító Zrt. sem e mögöttes befektetési jegyekre, sem pe dig
az ezekbe fektető DWS II. eszközalapok befektetési egysé-
geire árfolyam-, tőke- vagy hozamgaranciát nem vállal.

A mögöttes DWS FlexPension II. befektetési alapokra nyújtott árfolyammaximum-garancia miatt a 2019. december 31.
előtti lejáratú biztosítási szerződések esetén a DWS II. eszközalap-csoport nem választható!

I.2.3. Az árfolyammaximum-garancia és az egyes biztosítási szerződések összehangolása dinamikus befektetés-kezeléssel
A mögöttes befektetési alapok kezelője évente új, a megelőző befektetési alapok árfolyammaximum-garanciáját is
öröklő DWS FlexPension II. befektetési alapot tervez kibocsátani. 
A biztosító ezekre építve évente további DWS II. eszközalapokat vezethet be, és ilyenkor automatikus áthelyezéssel és a
díjak automatikus átirányításával gondoskodik arról, hogy a megtakarítás mindig a biztosítás céldátumához legköze-
lebbi (de nem későbbi) lejáratú eszközalapba kerüljön.
Határozott tartamra kötött életbiztosítás esetén a céldátum a biztosítás lejáratának dátuma, nyugdíjbiztosítás esetén
az utolsó biztosítási évfordulót megelőző nap. Élethosszig szóló biztosításnál – DWS II. eszközalap-csoport választá-
sa esetén – a szerződéshez külön kell megjelölni céldátumot, amely a biztosítás valamely – 2019. december 31-nél nem
korábbi – évfordulója lehet. Amennyiben az élethosszig szóló szerződéshez rendkívüli befizetések is tartoznak, azok mind-
egyikéhez külön céldátum adható meg. Amennyiben az adott élethosszig szóló biztosításhoz vagy az esetleges rendkívüli
befizetéséhez tartozó befektetési egységek vagy azok egy része DWS II. eszközalapban van elhelyezve, a céldátum nem
módosítható.

I.2.4. Az eszközalapokba történő befektetések, illetve azok visszaváltása
A biztosítási szerződésre történô díjfizetés idôpontjától függetlenül az eszközalapok befektetési egységei, összhangban a
mögöttes befektetési alapok jegyeivel
• évente 13 alkalommal (az ún. jegyzési napokon) vásárolhatók meg, és
• évente 24 alkalommal (az ún. visszaváltási napokon) válthatók vissza.

* Az I. fejezetben leírt tájékoztatás önmagában nem teljes körű, kérjük, olvassa el a további részleteket tartalmazó II. és III. fejezetet is!
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II.2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ ESZKÖZALAPOKRÓL ÉS A MÖGÖTTES BEFEKTETÉSEKRŐL

* A kezdeti eszköz-összetételre vonatkozik (a besorolás a befektetési politikából adódóan az aktuális eszköz-összetétel szerint változhat).
** Az árfolyamkockázatok osztályozása arra a feltételezésre épül, hogy a befektetést a szerzôdô az adott eszközalap lejáratáig megtartja.

A 2019. december 31. előtti lejáratú biztosítási szerződések esetén a DWS II. eszközalap-csoport nem választható!

II.2.1. A DWS II. eszközalapok vagyonkezelése
A biztosító által kezelt DWS II. eszközalapok és a mögöttes DWS FlexPension II. befektetési alapok – bár előbbi 100%-ban az
utóbbira épül – nem azonosak.
A DWS II. eszközalapok vagyonkezelését (mely kizárólag az értékpapírok vételére és eladására szorítkozik), valamint az eszközalapok
adminisztrációját és nettó eszközértékelését a biztosító végzi. A DWS II. eszközalapokra vonatkozó értékelési napok megegyeznek a
visszaváltási napokkal (II.1. fejezet). Az ezektől eltérő napokra a biztosító kizárólag tájékoztató jellegű árfolyamokat közöl. 
Az eszközalapokban lévő megtakarításokat a biztosító 100%-ban a DWS FlexPension II. mögöttes befektetési alapokban
helyezi el, a befektetési alapokat pedig a DWS FinanzService GmbH, Frankfurt kezeli. Az eszközalapokban egyéb pénzügyi eszköz (így
készpénz, bankbetét) nem tartható. A biztosító az eszközalapokat euróban tartja nyilván. Ezeknek megfelelően az eszközalapok befek-
tetési egységeinek vételi árfolyama minden értékelési napon meg fog egyezni a hozzá tartozó mögöttes befektetési alap egy jegyre
jutó nettó eszközértékével. 
A DWS II. eszközalapok határozott lejáratúak: a mögöttes befektetési alapok lejáratához igazodva a nevükben jelzett év december
31-én megszüntetésre kerülnek.

II.2.2. A DWS II. eszközalapok mögött álló DWS FlexPension II. befektetési alapok felépítése
Az árfolyammaximum-garancia biztosíthatósága érdekében az eszközalapok mögött álló DWS FlexPension II. befektetési alapok a
lejáratukig hátralévő időtől függő arányban tartalmaznak kötvény- és részvénybefektetéseket. 
Általánosságban elmondható, hogy a DWS FlexPension II. befektetési alapok indulásukkor főleg részvényeket, a lejáratuk-
hoz közeledve egyre nagyobb arányban kötvényeket tartalmaznak. A befektetési alapok részvényeket tartalmazó része
akár tőke áttételt is alkalmazhat, negatív tőkepiaci folyamatok esetén viszont az is előfordulhat, hogy a befektetési alapok
egyáltalán nem fektetnek részvényekbe.

II.2.3. Új befektetési alapok és ezekre épülő új eszközalapok
A befektetési alapok kezelője évente új, 1-1 évvel későbbi lejáratú, 
15 és fél éves tartamú DWS FlexPension II. befektetési alapokat tervez kibo-
csátani. Ebben az esetben: 
• az új befektetési alapok kezdeti árfolyama megegyezik majd a megelőző lejá-

ratú befektetési alapnak az aznapi árfolyamával, és
• az új befektetési alapnak a megelőző lejáratú befektetési alap addig elért 

garancia-szintje (azaz addigi megfigyelési napok legmagasabb árfolyama)
is átadásra kerül (az árfolyammaximum-garancia „öröklődik”). 

A biztosító az újonnan bevezetett befektetési alapokra építve új DWS II. esz-
közalapokat indíthat.

II.2.4. A befektetési tranzakciók időzítése és végrehajtása
A DWS II. eszközalapok esetében a befektetési tranzakciók időzítése – összefüggésben a mögöttes DWS FlexPension II. befektetési ala-
pok előre rögzített jegyzési és visszaváltási napjaival – eltér a biztosítási feltételekben leírt, az értékelési napokhoz kapcsolódó általános
szabályozástól. A költségek, terhelések, valamint a vételi és eladási árfolyamok alkalmazása az általános szabályozás szerint történik.
A befektetési tranzakciók időzítésének és végrehajtásának részletes technikai leírása a III. fejezetben található.

Eszközalap Lehetséges befektetési A vagyonkezelő Hozam- Árfolyam- A befektetési alap
eszközök mozgástere kilátás* kockázat** és az eszközalap

min. max. indítása lejárata
DWS II. 2019 DWS FlexPension II 2019
eszközalap befektetési alap 100% 100% ++++ + 2009. VII. 1. 2019. XII. 31.

DWS II. 2020 DWS FlexPension II 2020
eszközalap befektetési alap 100% 100% ++++ + 2009. VII. 1. 2020. XII. 31.

DWS II. 2021 DWS FlexPension II 2021
eszközalap befektetési alap 100% 100% ++++ + 2009. VII. 1. 2021. XII. 31.

DWS II. 2022 DWS FlexPension II 2022
eszközalap befektetési alap 100% 100% ++++ + 2009. VII. 1. 2022. XII. 31.

DWS II. 2023 DWS FlexPension II 2023
eszközalap befektetési alap 100% 100% ++++ + 2009. VII. 1. 2023. XII. 31.

DWS II. 2024 DWS FlexPension II 2024
eszközalap befektetési alap 100% 100% ++++ + 2009. VII. 1. 2024. XII. 31.

DWS II. 2025 DWS FlexPension II 2025
eszközalap befektetési alap 100% 100% ++++ + 2010. VII. 1. 2025. XII. 31.

DWS II. 2026 DWS FlexPension II 2026
eszközalap befektetési alap 100% 100% ++++ + 2011. VII. 1. 2026. XII. 31.

DWS II. 2027 DWS FlexPension II 2027
eszközalap befektetési alap 100% 100% ++++ + 2012. VII. 1. 2027. XII. 31.

DWS II. 2028 DWS FlexPension II 2028
eszközalap befektetési alap 100% 100% ++++ + 2013. VII. 1. 2028. XII. 31.

Nyilvántartási
pénznem: Euró

Referenciaindex: EONIA Total Return Index (az Egynapos Euró Index Átlagból képzett referenciaindex) 

Példa az árfolyammaximum-garancia „öröklôdésére”
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II.2.5. Korlátozások
Két különböző DWS II. eszközalap közötti áthelyezést a szerződő nem igényelhet, arra kizárólag a biztosító részéről, a
dinamikus befektetés-kezelés részeként kerülhet sor (II.3.1. fejezet).
A DWS II. eszközalapokban lévő esetleges extra befektetési egységekből nem lehetséges a folyamatos díjfizetésű szerző-
dések folytatólagos díjának kiegyenlítése.

II.3. A DWS BEFEKTETÉSEK SZEMÉLYRE SZABÁSA

II.3.1. Dinamikus befektetés-kezelés
Az egyes befektetési alapok az árfolyammaximum-garanciát a lejáratuk időpontjára nyújtják.
Annak érdekében, hogy a mögöttes befektetési alap árfolyammaximum-garanciája minél jobban igazodjék a biztosítási szerző-
déshez, a biztosító egy adott szerződés díja(i)ból származó befektetése(i)t automatikusan és költségmentesen mindig
abban a DWS II. eszközalapban helyezi el, amelynek lejárata a legközelebb esik a céldátumhoz (de nem későbbi annál). 
Az automatikus áthelyezés az esetleges rendkívüli befizetésekhez tartozó befektetésekre is vonatkozik.
Ezért, ha egy olyan új DWS II. eszközalap kerül bevezetésre, melynek lejárata a korábbiaknál jobban megközelíti a biztosítás cél-
dátumát (de nem későbbi annál), a biztosító
• a DWS II. eszközalapokban tartott befektetési egységeket költségmentesen áthelyezi az új eszközalapba, 
• és a folyamatos díjfizetésű szerződéseknek a DWS eszközalapokba irányuló, később befizetendő folyamatos díjait is az új esz-

közalapba irányítja át, illetve a határozott tartamú életbiztosítás rendkívüli befizetését is oda helyezi.

A befektetési alapok lejáratát megelőző időpontokra a befektetési alapok árfolyammaximum-garanciája nem vonatkozik.

II.3.2. Áthelyezés a szerződéshez rendelt utolsó DWS II. eszközalap lejárata után
Ha a biztosítási szerződés fennállása alatt a szerződéshez rendelt DWS II. eszközalap lejár (megszűnik), akkor az abban elhelyezett
befektetési egységek értéke a biztosítási szerződés akkor érvényes 2. sz. mellékletében szereplő eszközalapokba helyezhető át.
Amennyiben a szerződő nem jelöl meg a megszűnést megelőző 15. napig új eszközalapot, annak kiválasztását a biztosító végzi el.

II.4. A BEFEKTETÉSI POLITIKA ESETLEGES MÓDOSULÁSAI; KOCKÁZATOK

II.4.1. A jogszabályi környezet esetleges megváltozásának következményei
Ha a DWS II. eszközalapok mögötti DWS FlexPension II. befektetési alapok működésére vonatkozó esetleges jogszabály-válto-
zások a befektetési jegyek árfolyam-alakulását negatívan befolyásolnák, úgy ennek következtében a befektetési alap árfolyam-
maximum-garanciája is csorbulhat.

II.4.2. Új befektetési alapok bevezetésének esetleges korlátai
Szélsőséges piaci körülmények között előfordulhat, hogy az újonnan indítandó garantált árfolyamú DWS FlexPension befektetési
alap szempontjából kedvezőtlen volna, ha az azt megelőző leghosszabb hátralévő futamidejű, garantált árfolyamú alap árfolyam-
maximum-garanciáját vinné tovább. 
Ilyen esetekben a DWS Investments S.A. fenntartja a jogot, hogy olyan módon indít új, garantált árfolyamú befektetési alapot,
hogy ennek árfolyammaximum-garanciája csak a jövőbeni befektetésekre érvényes, és nem viszi tovább a korábbi befektetési alap
árfolyammaximum-garanciáját.
Ebben az esetben – szemben a II.3. fejezetben írottakkal – a Biztosító csak az esetleges jövőbeni díjakat fekteti az új DWS
FlexPension befektetési alapra épülő új DWS eszközalapjába, de a már felhalmozott befektetések nem kerülnek át ebbe az
eszközalapba (tehát csak díjátirányítást végez, áthelyezést nem).
A korábban felhalmozott befektetések továbbra is a korábbi DWS II. eszközalapban maradnak annak lejáratáig, vagy amíg olyan
megfelelő, garantált árfolyamú befektetési alap nem indul, amelyre a korábbi árfolyammaximum-garancia szintje örökíthető. 
Ilyen eseményre (tehát arra, hogy az újonnan indított DWS FlexPension befektetési alap nem örökli a korábbi árfolyammaximum-
garanciáját) akkor kerülhet sor, ha például a megelőző lejáratú DWS FlexPension II. befektetési alap befektetéseinek csak kis hánya-
da van nagyobb hozamkilátással rendelkező eszközökben. Ebben az esetben a leírt eljárásrend biztosítja, hogy az esetleges újon-
nan beérkező befektetések nagyobb eséllyel részesülhessenek a részvénypiaci lehetőségekből.
A módosuló eljárásrend nem érinti sem a korábban, sem az újonnan indított DWS FlexPension befektetési alapok saját árfolyam-
maximum-garanciáját.
A DWS Investments S.A. utoljára 2028-ban (2043-as lejárattal) tervez új DWS FlexPension befektetési alapot indítani, de fenntart-
ja a jogot, hogy egy vagy több éven keresztül, illetve egyáltalán ne indítson új alapot.

2009. július 1. 2027. május 31.
(a biztosítás lejárata)

PÉLDA:

• Az illusztráción a határozott tartamra kötött biztosítási szerződés lejá-
rata – és így a céldátuma is – 2027. május 31. Mivel a 2009. július 1-
jén rendelkezésre álló eszközalapok közül a 2024-ben lejáró közelítette
meg legjobban a biztosítás céldátumát, ezért a megtakarítás(ok) kez-
detben ebbe az eszközalapba került(ek).

• 2010. július 1-jén az egy év alatt összegyűlt befektetési egységeket a
biztosító az akkor bevezetésre került DWS II. 2025 eszközalapba he -
lyez te át, és a folyamatos díjfizetésű szerződésnél a díjakat is ide irá-
nyította. 

• 2011. július 1-jén az összegyűlt befektetési egységeket a biztosító az
akkor bevezetésre került DWS II. 2026 eszközalapba helyezte át, és a
folyamatos díjfizetésű szerződésnél – mivel a DWS II. 2026 lejárata
előzi meg közvetlenül a biztosítás céldátumát – onnantól kezdve a
további díjakat oda irányítja.
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II.4.3. Befektetési kockázatok
Az eszközalapok hátterét képező befektetési egységek árfolyamának alakulása előre nem határozható meg, az az előre rögzített
befektetési politika és az eszközalapok hátterét képező befektetések piacának függvénye. Az árfolyam így nőhet vagy csökkenhet, ezért
az eszközalapok befektetési egységeinek árfolyama visszaváltáskor jelentősen kisebb is lehet, mint amekkora a befektetéskor volt. 
Mivel az eszközalapok hátterét képező befektetési alapok több eszközosztályba fektethetnek, ezért árfolyam-, kamat-, hitel-, továb-
bá – az értékpapírok más pénzügyi intézmények általi forgalmazásából és kezeléséből adódó – partner-, visszafizetési és likviditási
kockázatok, a külföldön való befektetés, illetve a külföldi partnerek alkalmazása révén földrajzi, politikai és országkockázatok, 
illetve gazdasági és egyéb piaci kockázatok is befolyásolhatják az eszközalapok árfolyamának alakulását.
Az eszközalapok elszámolása és nyilvántartása euróban történik, az eszközalapok mögött álló befektetési alapok azonban más
devizában is befektethetnek. Az eszközalapok árfolyamkockázatát ezért a devizák közti árfolyam-ingadozások, valamint a pénzne-
mek közötti átváltási költségek is befolyásolhatják.
A Biztosító az eszközalapok, valamint az azok hátterét képező befektetési alapok tekintetében – függetlenül az utóbbiak-
ra vonatkozóan mások által nyújtott garanciáktól – semmilyen tőke-, hozam- vagy árfolyamgaranciát nem vállal.

II.5. TOVÁBBI BEFEKTETÉSI, ILLETVE ÁRFOLYAM INFORMÁCIÓ
A DWS II. eszközalapok aktuális árfolyama, aktuális befektetési összetétele és befektetési politikája a http://www.uniqa.hu interne-
tes oldalon található. A mögöttes befektetési alapokról további információ az ugyanott feltüntetett – a DWS FlexPension II. alapok
kezelője által közzétett jelentésekre mutató – hivatkozáson keresztül érhető el.

III. A BEFEKTETÉSI TRANZAKCIÓK IDŐZÍTÉSÉVEL ÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TECHNIKAI TUDNIVALÓK

III.1. A DWS II. ESZKÖZALAPOK BEFEKTETÉSI EGYSÉGEINEK ELADÁSA, ILLETVE VISSZAVÁLTÁSA 
• A Biztosító a DWS II. eszközalapokba irányuló befizetéseket a befizetés egyértelmű azonosításának és elfogadásának napját

követő munkanapon átmenetileg az E-Kamat technikai alap befektetési egységeire számítja át. A nem euróban előírt díjú szer-
ződések esetén az ehhez szükséges deviza-átváltást is az ugyanezen a napon érvényes, a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban:
MNB) által közzétett hivatalos devizaárfolyamon (keresztárfolyamon) hajtja végre. 
A befektetési egységek ezután ebből az alapból kerülnek át a megfelelő DWS II. eszközalapba, úgy, hogy  
– az E-Kamat technikai alapban tartott befizetést a biztosító a következő lehetséges (az E-Kamat technikai alapba helyezést

legalább 3 munkanappal követő) jegyzési nap előtti 2. munkanapon, az E-Kamat technikai alap aznapi árfolyamán átváltja
euró-készpénzre;

– ez az euró érték a jegyzési napon, a DWS II. eszközalap aznapi árfolyamán kerül befektetési egységekre átszámításra.
• A DWS II. eszközalapokból történő – (részleges) visszavásárlási vagy egyéb – kifizetési kérelmeket a biztosító azok egyértelmű

azonosítását és elfogadását legalább 2 munkanappal követő első visszaváltási napon, az eszközalap aznapi árfolyamán számítja
át euró-készpénzre. Amennyiben a biztosítási szerződés alapján a kifizetést forintban kell teljesíteni, a befektetési egységek így
számított euró értéke a visszaváltási napot követő második napi MNB devizaárfolyamon kerül forintra átváltásra.

III.2. A DWS II. ESZKÖZALAPOKBA, ILLETVE AZ AZOKBÓL TÖRTÉNŐ ÁTHELYEZÉS

A DWS II. eszközalapokba, illetve az azokból történő áthelyezés két-két lépésben történik. 
• A DWS II. eszközalapokba történő áthelyezés során:

1. A biztosító az áthelyezendő befektetési egységek értékét – hacsak az adott forrás eszközalap befektetési szabályaiból más
nem következik – a kérelem beérkezését, egyértelmű azonosítását és elfogadását követő első értékelési napon átmenetileg
az E-Kamat technikai alap befektetési egységeire számítja át, az ehhez esetlegesen szükséges deviza-átváltást is az ugyan-
ezen a napon érvényes MNB devizaárfolyamon (keresztárfolyamon) hajtja végre. 

2. A befektetési egységek ebből a technikai alapból kerülnek át a megfelelő DWS II. eszközalapba, úgy, hogy
– az E-Kamat technikai alapban tartott befektetést a biztosító a lehetséges legkorábbi (az ezen eszközalapba helyezést leg-

alább 3 munkanappal követő) jegyzési nap előtti 2. munkanapon, az E-Kamat technikai alap aznapi árfolyamán váltja át
euró-készpénzre;

– ezt az euró értéket a jegyzési napon – a DWS II. eszközalap aznapi árfolyamán – számítja át a DWS II. eszközalap befekte-
tési egységeire.

• A DWS II. eszközalapokból történő áthelyezés során:
1. A biztosító az áthelyezésre kerülő befektetési egységeket a kérelem egyértelmű azonosítását és elfogadását legalább 2 mun-

kanappal követő első visszaváltási napon, az eszközalap aznapi árfolyamán számítja át euró-készpénzre. 
2. a) Euróban nyilvántartott eszközalapba történő áthelyezés esetén az ezt legalább 2 munkanappal követő első lehetséges

értékelési napon, az átváltás napján érvényes árfolyamon történik meg ezen összeg átszámítása a választott új eszköz-
alap befektetési egységeire (hacsak annak befektetési szabályaiból más nem következik). 

b) Nem euróban nyilvántartott eszközalapba történő áthelyezés esetén az ezt követő második napi MNB devizaárfolyamon
(keresztárfolyamon) az euró-készpénzt a biztosító átváltja a megfelelô devizára, majd az ezt követő első lehetséges érté-
kelési napon, az átváltás napján érvényes árfolyamon történik meg az átváltott összeg átszámítása a választott új esz-
közalap befektetési egységeire (hacsak annak befektetési szabályaiból más nem következik). 

A DWS II. eszközalapokhoz kapcsolódó – nem választható – technikai jellegű alap:

E-KAMAT TECHNIKAI ALAP

Az E-Kamat technikai alap vagyonkezelését – beleértve annak adminisztrációját és nettó eszközértékelését – a biztosító végzi. Ennek a
technikai alapnak a vagyona kizárólag hitelintézeti látra szóló, illetve rövid lejáratra lekötött euró bankbetétben, vagyis magas likviditású,
ugyanakkor alacsony kockázatú befektetésekben kerül elhelyezésre. A befektetések összeállításánál a biztosító arra törekszik, hogy ezen
technikai alapnak az árfolyama rövid távon is növekvő tendenciát mutasson, alacsony árfolyam-ingadozás mellett. A kamatok naponta
jóváírásra és tőkésítésre kerülnek, és a be- és kifizetések is folyamatosan teljesíthetők.
Az E-Kamat technikai alap nyílt végű, tőke- vagy hozamgaranciára vonatkozó ígéretet nem tartalmaz. Ennek a technikai alapnak a befek-
tetései mindenekelőtt partner-fizetőképességi és likviditási, valamint devizaárfolyam-kockázattal rendelkeznek. 
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III. REGIONÁLIS RÉSZVÉNY ESZKÖZALAPOK

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.

FEJLŐDŐ PIACI részvény esz köz alap

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  vagyo 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.

KÍNAI részvény esz köz alap

Fejlődő piaci eszközalap

Egyéb

Dél-KoreaTajvan
Mexikó

Dél-Afrika

Kína
Brazília

India

Thaiföld

Készpénz

Kínai eszközalap

Kínai részvények 

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 te -
ti. 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. 

LATIN-AMERIKAI részvény esz köz alap

Latin-amerikai eszközalap

 
 

Egyéb

Mexikó

Brazília

Chile

 

Készpénz Kolumbia

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 fektető részvény
befektetési alapok  100% 80% 100%

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

Referenciaindex: 100% MSCI EM LATIN AMERICA (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

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: +++++++ Fejlődő piaci részvényekbe fektető 
befektetési alapok  100% 80% 100%

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

Referenciaindex: 100% MSCI EM (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

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 fektető 
befektetési alapok  100% 80% 100%

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

Referenciaindex: 100% MSCI CHINA USD (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)
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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.

INDIAI részvény esz köz alap

Indiai eszközalap

Indiai 

 

 
 

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.

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

B-RICH eszközalap

Oroszország Egyéb

Hong Kong

Kína
Brazília

India

Készpénz

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 -
lása 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.

ÁZSIAI részvény esz köz alap

Ázsiai eszközalap

EgyébJapán

Szingapúr

Hong Kong
Dél-Korea Thaiföld

Kína

Ausztrália

Indonézia

India

  

Készpénz

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 fektető 
befektetési alapok 100% 80% 100%

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

Referenciaindex: 100% MSCI India USD (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

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: +++++++ Brazil, orosz, indiai és kínai részvényekbe  
fektető befektetési alapok 100% 80% 100%

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

Referenciaindex: 100% MSCI EM BRIC USD (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

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: ++++++ Készpénz, bankbetét – 0% 20%

Referenciaindex: 50% MSCI AC Asia ex-Japan (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva) + 50% Nikkei-225 Stock Average 
(az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)
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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 bank-
betétet 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.

NYUGAT-EURÓPAI részvény esz köz alap

Nyugat-európai eszközalap

Egyesült Királyság

FranciaországNémetország

Svájc

Hollandia

Olaszország
Svédország

Dánia Egyéb

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
 ma ga sabb 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-csatlako-
zásra váró, Balkán-félszi ge ten található országok, valamint Ausztria vállalati részvényeibe fek-
tet 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 kísé-
rô 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 értékpapí-
rárfolyam-esések hatásának csök kentése érdekében na gyobb arányt is elérhetnek a látra szóló betétek. Az eszközalap elszámolása és nyilván-
tartása forintban történik, az esz köz  alapot végsô soron alkotó részvények azonban helyi devizában (orosz rubel, török líra stb.) kerülnek be -
fektetésre. Az eszköz alap ár fo lyam koc kázatát a devizák közti árfolyam-ingadozások, valamint a pénz nemek közötti átváltási költségek is befolyá-
solják.

KELET-EURÓPAI részvény esz köz alap

Kelet-európai eszközalap

Egyéb
Törökország

Cseh 
Köztársaság

Lengyelország

Oroszország

Magyarország

Ausztria Készpénz

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: ++++++ Készpénz, bankbetét – 0% 20%

Referenciaindex: 100% CECE Composite Index (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)

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: ++++++ Készpénz, bankbetét – 0% 20%

Referenciaindex: 100% Dow Jones EURO STOXX 50 (az érvényes MNB árfolyamokon magyar forintra váltva)



24

A befektetési terület
Az eszközalap – közvetlenül, vagy befektetési alapokon keresztül – magyar részvényekbe,
 illetve olyan vállalatok részvényeibe fekteti vagyonát, amelyek Magyarországon végzik gaz-
dasági tevékenységük túlnyomó részét. 
Az eszközalap célja hosszú távon legalább a referenciaindexet elérő hozam biztosítása. A
mögöttes befektetések kiválasztásakor fontos szempont, hogy azok eszközösszetétele az esz-
közalap befektetési politikájának és céljának megfelelő legyen. További elvárás, hogy a
mögöttes alap múltbéli teljesítménye és kockázati mutatói következetesen a meghirdetett
stratégiának megfelelően alakuljanak.

Kockázatok
Az eszközalapra elsősorban részvénykockázat jellemző a befektetési területből adódóan, a földrajzi körülhatároltság pedig ország- és politikai
kockázatot valamint koncentrációs kockázatot is jelent. A mögöttes befektetésekkel kapcsolatos tranzakciók során más pénzügyi intézmények
is közreműködnek, ami partnerkockázatot, és likviditási kockázatot is jelent. Az eszközalap árfolyam-alakulására nemzetközi gazdasági-politikai
események is hatással lehetnek, azaz áttételesen további devizaárfolyam-, kamat, és egyéb kockázatok is felmerülhetnek. A befektetéssel kap-
csolatos összes kockázatot a szerződő viseli.

Eszközösszetétel, likviditás, pénznem
Az eszközalapban befektetési jegyeken és részvényeken kívül készpénz és bankbetét is tartható, az eszközalap vagyonának maximum 20 százalé-
káig. Az eszközalap likviditását az aktuális készpénzhányadának megemelésével, illetve a mögöttes befektetési jegyek napi értékesítése révén bizto-
sítja, így a befektetési jegyek 100%-os hányadának elérése csak elméleti lehetőség.
Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása magyar forintban történik, a mögöttes befektetési alap és annak eszközei azonban más devizá-
ban is befektetésre kerülhetnek. Az eszközalap nyílt végű, tehát befektetési egységei az eszközalap bevezetése után folyamatosan jegyezhetők és
visszaválthatók az alábbiak szerint meghatározott az értékelési napokon. 

Értékelési napok
Az eszközalap értékelési napja minden olyan magyarországi munkanap, amelyen a mögöttes befektetések megvásárolhatók és vissza is válthatók,
továbbá amelyen a Magyar Nemzeti Bank mindazon devizákra, amelyekben az eszközalap mögöttes befektetései kereskedhetők, hivatalos devi-
zaárfolyamot tesz közzé.

Vagyonkezelés, adminisztráció
Az eszközalap kezelését, adminisztrációját és nettó eszközértékelését az UNIQA Biztosító Zrt. végzi. Az eszközalap befektetési alapokba és részvé-
nyekbe fektet. Az eszközalap kezelőjeként a biztosító számára befektetési alapok befektetési jegyeinek és részvények vételi és eladási ügyletei enge-
délyezettek. 

MAGYAR részvény 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: ++++++ Részvény befektetési alapok, részvények 100% 80% 100%

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

Referenciaindex: BUX index

Magyar részvény eszközalap

 Készpénz Magyar részvények
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A befektetési terület
Az eszközalap – közvetlenül, vagy befektetési alapokon keresztül – lengyel részvényekbe,
 illetve olyan vállalatok részvényeibe fekteti vagyonát, amelyek Lengyelországban végzik gaz-
dasági tevékenységük túlnyomó részét. Az eszközalap célja hosszú távon legalább a referen-
ciaindexet elérő hozam biztosítása. A mögöttes befektetések kiválasztásakor fontos szem-
pont, hogy azok eszközösszetétele az eszközalap befektetési politikájának és céljának megfe-
lelő legyen. További elvárás, hogy a mögöttes alap múltbéli teljesítménye és kockázati muta-
tói következetesen a meghirdetett stratégiának megfelelően alakuljanak.

Kockázatok
Az eszközalapra elsősorban részvénykockázat jellemző a befektetési területből adódóan, a földrajzi körülhatároltság pedig ország- és politikai
kockázatot valamint koncentrációs kockázatot is jelent. A külföldi befektetés eltérő pénzneme miatt devizaárfolyam-kockázattal is számolni
kell.
A mögöttes befektetésekkel kapcsolatos tranzakciók során más pénzügyi intézmények is közreműködnek, ami partnerkockázatot, és likviditási
kockázatot is jelent.
Az eszközalap árfolyam-alakulására nemzetközi gazdasági-politikai események is hatással lehetnek, azaz áttételesen további devizaárfolyam-,
kamat, és egyéb kockázatok is felmerülhetnek. A befektetéssel kapcsolatos összes kockázatot a szerződő  viseli.

Eszközösszetétel, likviditás, pénznem
Az eszközalapban befektetési jegyeken és részvényeken kívül készpénz és bankbetét is tartható, az eszközalap vagyonának maximum 20 százalé-
káig. Az eszközalap likviditását az aktuális készpénzhányadának megemelésével,  illetve a mögöttes befektetési jegyek napi értékesítése révén biztosít-
ja, így a befektetési jegyek 100%-os hányadának elérése csak elméleti lehetőség.
Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása magyar forintban történik, a mögöttes befektetési alap és annak eszközei azonban más devizá-
ban is befektetésre kerülhetnek. 
Az eszközalap nyílt végű, tehát befektetési egységei az eszközalap bevezetése után folyamatosan jegyezhetők és visszaválthatók az alábbiak sze-
rint meghatározott az értékelési napokon. 

Értékelési napok
Az eszközalap értékelési napja minden olyan magyarországi munkanap, amelyen a mögöttes befektetések megvásárolhatók és vissza is válthatók,
továbbá amelyen a Magyar Nemzeti Bank mindazon devizákra, amelyekben az eszközalap mögöttes befektetései kereskedhetők, hivatalos devi-
zaárfolyamot tesz közzé.

Vagyonkezelés, adminisztráció
Az eszközalap kezelését, adminisztrációját és nettó eszközértékelését az UNIQA Biztosító Zrt. végzi. Az eszközalap befektetési alapokba és részvé-
nyekbe fektet. Az eszközalap kezelőjeként a biztosító számára befektetési alapok befektetési jegyeinek és részvények vételi és eladási ügyletei enge-
délyezettek. 

LENGYEL részvény 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: ++++++ Részvény befektetési alapok, részvények 100% 80% 100%

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

Referenciaindex: WIG20 index

Lengyel részvény eszközalap

 Készpénz Lengyel részvények
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A befektetési terület
Az eszközalap – közvetlenül, vagy befektetési alapokon keresztül – török részvényekbe,
 illetve olyan vállalatok részvényeibe fekteti vagyonát, amelyek Törökországban végzik gaz-
dasági tevékenységük túlnyomó részét. Az eszközalap célja hosszú távon legalább a referen-
ciaindexet elérő hozam biztosítása. A mögöttes befektetések kiválasztásakor fontos szem-
pont, hogy azok eszközösszetétele az eszközalap befektetési politikájának és céljának megfe-
lelő legyen. További elvárás, hogy a mögöttes alap múltbéli teljesítménye és kockázati muta-
tói következetesen a meghirdetett stratégiának megfelelően alakuljanak.

Kockázatok
Az eszközalapra elsősorban részvénykockázat jellemző a befektetési területből adódóan, a földrajzi körülhatároltság pedig ország- és politikai
kockázatot valamint koncentrációs kockázatot is jelent. A külföldi befektetés eltérő pénzneme miatt devizaárfolyam-kockázattal is számolni
kell.
A mögöttes befektetésekkel kapcsolatos tranzakciók során más pénzügyi intézmények is közreműködnek, ami partnerkockázatot, és likviditási
kockázatot is jelent. Az eszközalap árfolyam-alakulására nemzetközi gazdasági-politikai események is hatással lehetnek, azaz áttételesen további
devizaárfolyam-, kamat, és egyéb kockázatok is felmerülhetnek. A befektetéssel kapcsolatos összes kockázatot a szerződő viseli.

Eszközösszetétel, likviditás, pénznem
Az eszközalapban befektetési jegyeken és részvényeken kívül készpénz és bankbetét is tartható, az eszközalap vagyonának maximum 20 szá-
zalékáig. Az eszközalap likviditását az aktuális készpénzhányadának megemelésével, illetve a mögöttes befektetési jegyek napi értékesítése révén
biztosítja, így a befektetési jegyek 100%-os hányadának elérése csak elméleti lehetőség.
Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása magyar forintban történik, a mögöttes befektetési alap és annak eszközei azonban más devizá-
ban is befektetésre kerülhetnek. Az eszközalap nyílt végű, tehát befektetési egységei az eszközalap bevezetése után folyamatosan jegyezhetők és
visszaválthatók az alábbiak szerint meghatározott az értékelési napokon. 

Értékelési napok
Az eszközalap értékelési napja minden olyan magyarországi munkanap, amelyen a mögöttes befektetések megvásárolhatók és vissza is válthatók,
továbbá amelyen a Magyar Nemzeti Bank mindazon devizákra, amelyekben az eszközalap mögöttes befektetései kereskedhetők, hivatalos devi-
zaárfolyamot tesz közzé. 

Vagyonkezelés, adminisztráció
Az eszközalap kezelését, adminisztrációját és nettó eszközértékelését az UNIQA Biztosító Zrt. végzi. Az eszközalap befektetési alapokba és részvé-
nyekbe fektet. Az eszközalap kezelőjeként a biztosító számára befektetési alapok befektetési jegyeinek és részvények vételi és eladási ügyletei enge-
délyezettek. 

TÖRÖK részvény 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: +++++++ Részvény befektetési alapok, részvények 100% 80% 100%

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

Referenciaindex: MSCI Turkey 10/40 index

Török részvény eszközalap

 Készpénz Török részvények
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A befektetési terület bemutatása

Az eszközalap befektetési célja a rövid távú jelentős árfo lyam esések
kivédése úgy, hogy mind eközben az árfolyam-emel kedésekből is
részesüljön. Az eszközalap a befektetési célját az esz közalaphoz tar-
tozó referenciaindexek technikai elemzésével, ezen belül különbö-
ző indikátorok (a referenciaindexből számított mutatók) által meg -
határozott jelzéseken alapuló, „stop loss – start gain” típusú keres -
kedési stratégiák felhasználásával kívánja elérni. Az eszközalap
kezelője arra törekszik, hogy az általa kifejlesztett kereskedési stra-
tégiák alkalmazásával felismerje az erőteljes árfolyameséseket és
emelkedéseket, és a választott kereskedési stratégia sze rinti eladás-
sal illetve vétellel mérsékelje az árfolyamveszteséget, miközben az
árfolyam-emelkedésből profitál. Az alkalmazott kereskedési stra -
tégiát az eszközalap kezelője folyama tosan felülvizsgálja, és ennek
eredményeként bármikor megváltoztathatja. Az aktuális ke res -
kedési stratégia leírása a www.uniqa.hu honlapon megtalálható.

Az eszközalap mögöttes befektetésein keresztül az MSCI EM Latin
Ame rica Index árfolyam-alakulásából kíván profitálni, ehhez latin-
amerikai részvénypiaci indexeket követő ETF-eket (tőzsdén keres -
kedhető befektetési alapokat) vásárol. Az MSCI EM Latin America
Index a következő 5 ország részvénypiacának teljesítményét tükrözi:
Brazília, Chile,  Kolumbia, Mexikó és Peru. A latin-amerikai térség az
egyik legjelentősebb fejlődő piaci régió, nyersanyagokban rendkívül
gazdag. A Goldman Sachs befektetési bank elemzései szerint az évszá-
zad közepére Brazília és Mexikó a legnagyobb világgazdasági szerep-
lőkké nőhetik ki magukat, Kína, az Egyesült Államok és India után.

A kereskedési stratégiák jellemzően kétféle jelzést adhatnak a
mögöttes befektetési alapokkal kapcsolatban: vételit és eladásit. 
Az eszközalap célzott összetétele így a jelzések szerint változhat:
vételi jelzés esetén a célzott összetétel 100% ETF, amely arány
eladási jelzés esetén 0%-ra csökken, ilyenkor az eszközalap célzott
összetétele 100% készpénz és bankbetét. Abban az esetben, ha az
alkalmazott technikai indikátorok szerint vételi pozíció javasolt, az
eszközalap kezelője a részvény kitett séget ETF-eken keresztül közel
100%-on tartja, azonban ha az alkal mazott kereskedési stratégia
eladási jelzést ad, az eszközalap kezelője a részvénykitettséget 
0%-ra csökkenti az ETF-ek lehetőség szerinti leggyorsabb értéke -
sítésével. A vétel és az eladás lebonyolításának teljes időtartama
előre nem határozható meg, tekintettel arra, hogy az – a jelzésen
kívül – a mögöttes befektetések keze lőitől, illetve az érintett piacok
likviditási helyzetétől is függ.
Az alkalmazott stratégia célja a rövid távú jelentős árfolya mesések
kivédése a mögöttes befektetési alapok eladásával és részesülés az
árfolyam-emelkedésből a kereskedési stratégia  sze  rint időzített
vétellel. Az eszközalap kizárólag olyan tőzsdei ügyleteket köthet,
amelyeknél az árfolyamok növekedéséből lehet nyereségre szert
tenni (tehát ún. „long pozíciókat” vehet fel), az árfolyamok csök-
kenéséből profitáló ügyletek (az ún. „short pozíciók”) nem enge-
délyezettek az eszközalap kezelője számára. Az eszközalap a koc-
kázatok mérséklésének céljából több, az eszközalap befektetési cél-
jainak megfelelő, tőzsdén kereskedhető befektetési alapba is fek-
tetheti a vagyonát.

A kockázati profil bemutatása

Az eszközalap befektetési egységei árfolyamának alakulása az esz -
közalapot képező befektetési alap(ok) befektetési politikájának és
annak portfoliójában kezelt eszközök piacának, továbbá az alkal -
mazott kereskedési stratégiának és a stratégia által indított tranz -
akciók költségeinek is függvénye, előre nem hatá roz ható meg,
nőhet vagy csökkenhet. Ennek az is következménye lehet, hogy az
eszközalap befektetési egységeinek értéke azok visszaváltásakor ki -
sebb, mint amekkora a befektetéskor volt. A biztosító sem tőke-,
sem hozamgaranciát nem vállal, to vábbá azt sem garantálja,
hogy az eszközalap hozama bármely  idő szak ra meghaladja azt
a hoza mot, amelyet a mögöttes befektetéseken az alkalmazott
kereskedési straté giák nélkül ért volna el.

Az eszközalapra elsősorban árfolyamkockázat jellemző, továbbá az
értékpapírok más pénzügyi intézmények általi kibocsátásából, for-
galmazásából és kezeléséből adódó partner-, vissza fizetési és likvi -
ditási kockázatok, a külföldön való befektetés, illetve a kül földi
partnerek alkal mazása révén földrajzi, politikai és ország-kockáza-
tok,  illetve gazdasági és egyéb piaci koc ká za tok is befolyásolhatják
az eszközalap árfolyamának alakulását, illetve az eszközalap befek-
tetési egységeinek értékelési napját. A technikai indikátorokon
alapuló kereskedési stratégiák speciális kockázata, hogy a –
múltbéli adatokon alapuló – indikátorok esetenként téves vagy
meg késett (előre)jelzést adnak a várható jövőbeni árfolyam-
mozgások tekintetében, így a kereskedési stratégia eredménye
(hoza ma) bizonyos időszakokban elmaradhat a referencia -
index teljesítményétől (hozamától), más esetekben viszont a
keres kedési stratégia felülteljesít heti a referenciaindexet. Az
 esz köz alap  ese tén fokozottak a likviditási kockázatok, mivel
rövid idő alatt az eszközalap aktuális teljes  va gyo nának érté-
kében lehet szükség értékpapír-eladási, illetve -vételi  tranz -
akciók vég re hajtására. Ezen kockázatok csökkentése érdekében
az eszköz alap kezelője arra törekszik, hogy a befektetések több, a
befektetési politikának megfelelő értékpapírban kerüljenek elhelye-
zésre, de arra, hogy a tranzakciókat ténylegesen mennyi idő alatt
tudja végrehajtani, garanciát nem vállal. 

Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása forintban tör té -
nik, az eszközalapon belüli befektetések jellemzően más devizában
kerülnek befektetésre. Az eszközalap árfolyamkockázatát ezért a
devizák közti árfolyam-ingadozások, valamint a pénznemek közöt-
ti átváltási költségek is befolyásolhatják. Az eszközalap likviditását
az aktuális készpénz há nyadának megemelésével, illetve a mögöt-
tes befektetési jegyek napi értékesítése révén biztosítja, így a befek-
tetési jegyek 100%-os hánya dának elérése csak el méleti lehetőség.

További információ
Az eszközalap aktuális összetétele, az eszközalapra alkalmazott
 aktuális kereskedési stratégia, illetve az alkalmazott kereskedési
stratégiák leírása, aktuális és az indulástól számított jelzései a
www.uniqa.hu honlapon hozzáférhetők.

ProtAktív SL-SG LATIN-AMERIKAI részvény 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: ++++++ Latin-amerikai részvénypiaci indexeket követő,
tőzsdén kereskedhető befektetési alapok (ETF) 0% vagy 100% 0% 100%

Ár fo lyam koc ká zat: +++++ Kész pénz, bank be tét 0% vagy 100% 0% 100%

Referenciaindex: MSCI EM Latin America Index magyar forintra váltva

IV. PROTAKTÍV SL-SG RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP-CSALÁD
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A befektetési terület bemutatása

Az eszközalap befektetési célja a rövid távú jelentős árfolyamesések
kivédése úgy, hogy mind eközben az árfolyam-emelkedésekből is
részesüljön. Az eszközalap a befektetési célját az esz közalaphoz tar-
tozó referenciaindexek technikai elemzésével, ezen belül különbö-
ző indikátorok (a referenciaindexből számított mutatók) által meg -
határozott jelzéseken alapuló, „stop loss – start gain” típusú keres -
kedési stratégiák felhasználásával kívánja elérni. Az eszközalap
keze lője arra törekszik, hogy az általa kifejlesztett kereskedési stra-
tégiák alkalmazásával fel ismerje az erőteljes árfolyameséseket és
emel kedéseket, és a választott kereskedési stratégia  sze rinti eladás-
sal  illetve vétellel mérsékelje az árfolyamveszteséget, miközben az
árfolyam-emelkedésből profitál. Az alkalmazott kereskedési straté-
giát az eszközalap kezelője folyama tosan felülvizsgálja, és ennek
eredményeként bármikor megváltoztathatja. Az aktuális keres -
kedési stratégia leírása a www.uniqa.hu honlapon megtalálható.

Az eszközalap mögöttes befektetésein keresztül az MSCI EM BRIC
USD Index árfolyam-alakulásából kíván profitálni, ehhez a BRIC orszá-
gok részvénypiaci indexeit követő ETF-eket (tőzsdén kereskedhető
befektetési alapokat) vásárol. Az MSCI EM BRIC USD Index 4 ország
részvénypiacának teljesítményét tükrözi: Brazília, Orosz or szág, India
és Kína. A Goldman Sachs befektetési bank elemzései  sze rint az évszá-
zad közepére az Egyesült Államokat leszámítva ezek az országok lesz-
nek a legmeghatározóbb világgazdasági szereplők, mivel hatalmas
növekedési potenciállal rendelkeznek: nyersanyag- és ener giahor do -
zókban gazdagok, az emberi erőforrás minősége ma gas, a bérek
azonban elmaradnak a fejlett országokban meg szo kottól. 

A kereskedési stratégiák jellemzően kétféle jelzést adhatnak a mö -
göttes befektetési alapokkal kapcsolatban: vételit és eladásit. Az
 esz közalap célzott összetétele így a jelzések szerint változhat: véte-
li jelzés esetén a célzott összetétel 100% ETF, amely arány eladási
jelzés esetén 0%-ra csökken, ilyenkor az eszközalap célzott össze -
tétele 100% készpénz és bankbetét. Abban az esetben, ha az alkal -
mazott technikai indikátorok szerint vételi pozíció javasolt, az esz -
közalap kezelője a részvénykitettséget ETF-eken keresztül közel
100%-on tartja, azonban ha az alkal mazott kereskedési stratégia
eladási jelzést ad, az eszközalap kezelője a részvénykitettséget 
0%-ra csökkenti az ETF-ek lehetőség szerinti leggyorsabb érté ke -
sítésével. A vétel és az eladás lebonyolításának teljes időtartama
előre nem határozható meg, tekintettel arra, hogy az – a jelzésen
kívül – a mögöttes befektetések kezelőitől, illetve az érintett piacok
likviditási helyzetétől is függ.
Az alkalmazott stratégia célja a rövid távú jelentős árfolyamesések
kivédése a mögöttes befektetési alapok eladásával és részesülés az
árfolyam-emelkedésből a kereskedési stratégia  sze rint időzített
vétellel. Az eszközalap kizárólag olyan tőzsdei ügyleteket köthet,
amelyeknél az árfolyamok növekedéséből lehet nyereségre szert
tenni (tehát ún. „long pozíciókat” vehet fel), az árfolyamok csök-
kenéséből profitáló ügyletek (az ún. „short pozíciók”) nem enge-
délyezettek az eszközalap kezelője számára. Az eszközalap a koc-
kázatok mérséklésének céljából több, az eszközalap befektetési cél-
jainak megfelelő, tőzsdén kereskedhető befektetési alapba is fek-
tetheti a vagyonát.

A kockázati profil bemutatása

Az eszközalap befektetési egységei árfolyamának alakulása az esz -
közalapot képező befektetési alap(ok) befektetési politikájának és
annak portfoliójában kezelt eszközök piacának, továbbá az alkal -
mazott kereskedési stratégiának és a stratégia által indított tranz -
akciók költségeinek is függvénye, előre nem határozható meg,
nőhet vagy csökkenhet. Ennek az is következménye lehet, hogy az
eszközalap befektetési egységeinek értéke azok visszaváltásakor ki -
sebb, mint amekkora a befektetéskor volt. A biztosító sem tőke-,
sem hozam garanciát nem vállal, to váb bá azt sem garantálja,
hogy az eszközalap hozama bármely időszakra  megha ladja azt
a ho za mot, amelyet a mögöttes befektetéseken az  alkalmazott
kereskedési stratégiák nélkül ért volna el.

Az eszközalapra elsősorban árfolyamkockázat jellemző, továbbá az
értékpapírok más pénzügyi intézmények általi kibocsátásából, for-
galmazásából és kezeléséből adódó partner-, vissza fizetési és likvi -
di tási kockázatok, a külföldön való befektetés, illetve a külföldi
partnerek alkal ma zása révén földrajzi, politikai és ország-kockáza-
tok,  illetve gazdasági és egyéb piaci koc kázatok is befolyásolhatják
az  eszközalap árfolyamának alakulását, illetve az eszközalap befekte-
tési egységeinek értékelési napját. A technikai indikátorokon ala-
puló kereskedési stratégiák speciális kockázata, hogy a – múlt -
béli adatokon alapuló – indikátorok esetenként téves vagy
meg késett (előre)jelzést adnak a várható jövőbeni árfolyam-
mozgások tekintetében, így a kereskedési stratégia eredménye
(hoza ma) bizonyos időszakokban elmaradhat a referencia -
index teljesítményétől (hozamától), más esetekben viszont 
a kereskedési stratégia felülteljesítheti a referenciaindexet. 
Az eszközalap  ese tén fokozottak a likviditási kockázatok, mivel
rövid idő alatt az eszközalap aktuális teljes vagyonának érté-
kében lehet szükség értékpapír-eladási, illetve -vételi tranzak-
ciók végrehajtására. Ezen kockázatok csökkentése érdekében az
eszközalap kezelője arra törekszik, hogy a befektetések több, a
befektetési politikának megfelelő értékpapírban kerüljenek elhelye-
zésre, de arra, hogy a tranzakciókat ténylegesen mennyi idő alatt
tudja végrehajtani, garanciát nem vállal. 

Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása forintban törté-
nik, az eszközalapon belüli befektetések jellemzően más devizában
kerülnek befektetésre. Az eszközalap árfolyamkockázatát ezért a
devizák közti árfolyam-ingadozások, valamint a pénznemek kö zötti
átváltási költségek is befolyásolhatják. Az eszközalap likviditását az
aktuális készpénz há nyadának megemelésével, illetve a mögöttes
befektetési jegyek napi értékesítése révén biztosítja, így a befekte-
tési jegyek 100%-os hánya dának elérése csak el méleti lehetőség.

További információ
Az eszközalap aktuális összetétele, az eszközalapra alkalmazott
 aktuális kereskedési stratégia, illetve az alkalmazott kereskedési
stratégiák leírása, aktuális és az indulástól számított jelzései a
www.uniqa.hu honlapon hozzáférhetők.

ProtAktív SL-SG B-RICH részvény 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: ++++++ A BRIC országok részvénypiaci indexeit követő,
tőzsdén kereskedhető befektetési alapok (ETF) 0% vagy 100% 0% 100%

Ár fo lyam koc ká zat: +++++ Kész pénz, bank be tét 0% vagy 100% 0% 100%

Referenciaindex: MSCI EM BRIC USD Index magyar forintra váltva
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A befektetési terület bemutatása

Az eszközalap befektetési célja a rövid távú jelentős árfolyamesések
kivédése úgy, hogy mind eközben az árfolyam-emelkedésekből is
részesüljön. Az eszközalap a befektetési célját az esz köz alaphoz tar-
tozó referenciaindexek technikai elemzésével, ezen belül különbö-
ző indikátorok (a referenciaindexből számított mutatók) által meg -
hatá rozott jelzéseken alapuló, „stop loss – start gain” típusú keres-
kedési stratégiák felhasználásával kívánja elérni. Az eszközalap
kezelője arra törekszik, hogy az általa kifejlesztett kereskedési stra-
tégiák alkal mazásával felismerje az erőteljes árfolyameséseket és
emelkedése ket, és a választott kereskedési stratégia sze rinti eladás-
sal illetve vétellel mérsékelje az árfolyamveszteséget, miközben az
árfolyam-emelkedésből profitál. Az alkalmazott kereskedési straté-
giát az esz köz alap kezelője folyama to san felülvizsgálja, és ennek
eredmé nye ként bármikor megváltoztathatja. Az aktuális keres -
kedési stratégia leírása a www.uniqa.hu honlapon megtalálható.

Az eszközalap mögöttes befektetésein keresztül az MSCI India
Index árfolyam-alakulásából kíván profitálni, ehhez indiai rész-
vénypiaci indexeket követő ETF-eket (tőzsdén kereskedhető befek-
tetési ala pokat) vásárol. Az MSCI India Index az indiai részvénypi-
ac teljesítményét tükrözi. Egy – a PricewaterhouseCoopers által
2011-ben készített – elemzés szerint Indiában a következő negy-
ven évben évente átlagosan 8%-os gazdasági növekedés várható
többek között a fiatal és növekvő népesség, az egyre jobb oktatá-
si színvonal és az ipari szektor erősödése miatt.

A kereskedési stratégiák jellemzően kétféle jelzést adhatnak a mö -
göttes befektetési alapokkal kapcsolatban: vételit és eladásit. Az
 esz közalap célzott összetétele így a jelzések szerint változhat: véte-
li jelzés esetén a célzott összetétel 100% ETF, amely arány eladási
jelzés esetén 0%-ra csökken, ilyenkor az eszközalap célzott össze -
tétele 100% készpénz és bankbetét. Abban az esetben, ha az alkal -
mazott technikai indikátorok szerint vételi pozíció javasolt, az esz -
közalap kezelője a részvénykitettséget ETF-eken keresztül közel
100%-on tartja, azonban ha az alkal mazott kereskedési stratégia
eladási jelzést ad, az eszközalap kezelője a részvénykitettséget 
0%-ra csökkenti az ETF-ek lehetőség szerinti leggyorsabb
értékesíté sével. A vétel és az eladás lebonyolításának teljes időtar-
tama előre nem határozható meg, tekintettel arra, hogy az – a jel -
zésen kívül – a mögöttes befektetések kezelőitől, illetve az érintett
piacok likvidi tási hely zetétől is függ.

Az alkalmazott stratégia célja a rövid távú jelentős árfolyamesések
kivédése a mögöttes befektetési alapok eladásával és részesülés az
árfolyam-emelkedésből a kereskedési stratégia sze rint időzített
vétellel. Az eszközalap kizárólag olyan tőzsdei ügyleteket köthet,
amelyeknél az árfolyamok növekedéséből lehet nyereségre szert
tenni (tehát ún. „long pozíciókat” vehet fel), az árfolyamok csök-
kenéséből profitáló ügyletek (az ún. „short pozíciók”) nem enge-
délyezettek az eszközalap kezelője számára. Az eszközalap a koc-
kázatok mérséklésének céljából több, az eszközalap befektetési cél-
jainak megfelelő, tőzsdén kereskedhető befektetési alapba is fek-
tetheti a vagyonát.

A kockázati profil bemutatása

Az eszközalap befektetési egységei árfolyamának alakulása az esz -
közalapot képező befektetési alap(ok) befektetési politikájának és
annak portfoliójában kezelt eszközök piacának, továbbá az alkal -
mazott kereskedési stratégiának és a stratégia által indított tranzak -
ciók költségeinek is függvénye, előre nem határozható meg, nőhet
vagy csökkenhet. Ennek az is következménye lehet, hogy az esz -
köz alap befektetési egységeinek értéke azok visszaváltásakor ki -
sebb, mint amekkora a befektetéskor volt. A biztosító sem tőke-,
sem hozamgaranciát nem vállal, továbbá azt sem garantálja,
hogy az eszközalap hozama bármely időszakra meghaladja azt
a hozamot, amelyet a mögöttes befektetéseken az alkalmazott
kereskedési stratégiák nélkül ért volna el.

Az eszközalapra elsősorban árfolyamkockázat jellemző, továbbá az
értékpapírok más pénzügyi intézmények általi kibocsátásából, for-
galmazásából és kezeléséből adódó partner-, vissza fizetési és likvi -
di tási kockázatok, a külföldön való befektetés, illetve a külföldi
partnerek alkal mazása révén földrajzi, politikai és ország-kockáza-
tok,  illetve gazdasági és egyéb piaci koc kázatok is befolyásolhatják
az  eszközalap árfolyamának alakulását, illetve az eszközalap befekte-
tési egységeinek értékelési napját. A technikai indikátorokon ala-
puló kereskedési stra tégiák speciális kockázata, hogy a – múlt -
béli adatokon alapuló – indikátorok esetenként téves vagy meg -
késett (előre)jelzést adnak a várható jövőbeni árfolyammoz-
gások tekintetében, így a kereskedési stratégia eredménye
(hoza ma) bizonyos időszakokban elmaradhat a referencia -
index teljesítményétől (hozamától), más esetekben viszont 
a kereskedési stratégia felülteljesítheti a referenciaindexet. 
Az eszközalap  ese tén fokozottak a likvidi tási kockázatok, mivel
rövid idő alatt az eszközalap aktuális teljes vagyonának érté-
kében lehet szükség értékpapír-eladási, illetve -vé teli tranzak-
ciók végrehajtására. Ezen kockázatok csökkentése érde kében az
eszköz alap kezelője arra törekszik, hogy a befektetések több, a
befektetési politikának megfelelő értékpapírban kerüljenek elhelye-
zésre, de arra, hogy a tranzakciókat ténylegesen mennyi idő alatt
tudja végrehajtani, garanciát nem vállal. 

Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása forintban törté-
nik, az eszközalapon belüli befektetések jellemzően más devizában
kerülnek befektetésre. Az eszközalap árfolyamkockázatát ezért a
devizák közti árfolyam-ingadozások, valamint a pénznemek közöt-
ti átváltási költségek is befolyásolhatják. Az eszközalap likviditását
az aktuális készpénz há nyadának megemelésével, illetve a mögöt-
tes befektetési jegyek napi értékesítése révén biztosítja, így a befek-
tetési jegyek 100%-os hánya dának elérése csak el méleti lehetőség.

További információ
Az eszközalap aktuális összetétele, az eszközalapra alkalmazott 
aktuális kereskedési stratégia, illetve az alkalmazott kereskedési
stratégiák leírása, aktuális és az indulástól számított jelzései a
www.uniqa.hu honlapon hozzáférhetők. 

ProtAktív SL-SG INDIAI részvény 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: ++++++ Indiai részvénypiaci indexeket követő,
tőzsdén kereskedhető befektetési alapok (ETF) 0% vagy 100% 0% 100%

Ár fo lyam koc ká zat: +++++ Kész pénz, bank be tét 0% vagy 100% 0% 100%

Referenciaindex: MSCI India USD Index magyar forintra váltva



30

A befektetési terület bemutatása

Az eszközalap befektetési célja a rövid távú jelentős árfolyamesések
kivédése úgy, hogy mind eközben az árfolyam-emelkedésekből is
részesüljön. Az eszközalap a befektetési célját az esz közalaphoz tar-
tozó referenciaindexek technikai elemzésével, ezen belül különbö-
ző indikátorok (a referenciaindexből számított mutatók) által meg -
határozott jelzéseken alapuló, „stop loss – start gain” típusú keres -
kedési stratégiák felhasználásával kívánja elérni. Az eszközalap
keze lője arra törekszik, hogy az általa kifejlesztett kereskedési stra-
tégiák alkalmazásával felismerje az erőteljes árfolyameséseket és
emel kedéseket, és a választott kereskedési stratégia sze rinti eladás-
sal  illetve vétellel mérsékelje az árfolyamveszteséget, miközben az
árfolyam-emelkedésből profitál. Az alkalmazott kereskedési straté-
giát az eszközalap kezelője folyama tosan felülvizsgálja, és ennek
eredményeként bármikor megváltoztathatja. Az aktuális keres -
kedési stratégia leírása a www.uniqa.hu honlapon megtalálható.

Az eszközalap mögöttes befektetésein keresztül az MSCI EM
Eastern Europe Index árfolyam-alakulásából kíván profitálni, ehhez
kelet-európai részvénypiaci indexeket követő ETF-eket (tőzsdén
kereskedhető befektetési alapokat) vásárol. Az MSCI EM Eastern
Europe Index mind Oroszországból, mind a közép-európai régió-
ból (Len gyel ország, Magyarország, Csehország) is tartalmaz rész-
vényeket. Oroszország hatalmas energiahordozó-készletekkel ren-
delkezik, míg a közép-európai országok egyre erősebb gazdasági
kapcsolataik és teljesítményük révén vonzó befektetési célpontok.

A kereskedési stratégiák jellemzően kétféle jelzést adhatnak a mö -
göttes befektetési alapokkal kapcsolatban: vételit és eladásit. Az  esz -
közalap célzott összetétele így a jelzések szerint változhat: vételi jel-
zés esetén a célzott összetétel 100% ETF, amely arány eladási jel -
zés esetén 0%-ra csökken, ilyenkor az eszközalap célzott összeté-
tele 100% készpénz és bankbetét. Abban az esetben, ha az alkal-
mazott technikai indikátorok szerint vételi pozíció javasolt, az esz-
közalap kezelője a részvénykitettséget ETF-eken keresztül közel
100%-on tartja, azonban ha az alkal mazott kereskedési stratégia
eladási jelzést ad, az eszközalap kezelője a részvénykitettséget 0%-
ra csökkenti az ETF-ek lehetőség szerinti leggyorsabb értékesítésé-
vel. A vétel és az eladás lebonyolításának teljes időtartama előre
nem határozható meg, tekintettel arra, hogy az – a jelzésen kívül –
a mögöttes befek tetések kezelőitől, illetve az érintett piacok likvi-
ditási helyzetétől is függ.

Az alkalmazott stratégia célja a rövid távú jelentős árfolyamesések
kivédése a mögöttes befektetési alapok eladásával és részesülés az
árfolyam-emelkedésből a kereskedési stratégia sze rint időzített
vétellel. Az eszközalap kizárólag olyan tőzsdei ügyleteket köthet,
amelyeknél az árfolyamok növekedéséből lehet nyereségre szert
tenni (tehát ún. „long pozíciókat” vehet fel), az árfolyamok csök-
kenéséből profitáló ügyletek (az ún. „short pozíciók”) nem enge-
délyezettek az eszközalap kezelője számára. Az eszközalap a koc-
kázatok mérséklésének céljából több, az eszközalap befektetési cél-
jainak megfelelő, tőzsdén kereskedhető befektetési alapba is fek-
tetheti a vagyonát.

A kockázati profil bemutatása

Az eszközalap befektetési egységei árfolyamának alakulása az esz -
közalapot képező befektetési alap(ok) befektetési politikájának és
annak portfoliójában kezelt eszközök piacának, továbbá az alkal -
mazott kereskedési stratégiának és a stratégia által indított tranz -
akciók költségeinek is függvénye, előre nem határozható meg,
nőhet vagy csökkenhet. Ennek az is következménye lehet, hogy az
eszközalap befektetési egységeinek értéke azok visszaváltásakor ki -
sebb, mint amek kora a befektetéskor volt. A biztosító sem tőke-,
sem hozamgaranciát nem vállal, továbbá azt sem garantálja,
hogy az eszközalap hozama bármely időszakra meg ha ladja azt
a hozamot, amelyet a mögöttes befektetéseken az alkal mazott
kereskedési stra té giák nélkül ért volna el.

Az eszközalapra elsősorban árfolyamkockázat jellemző, továbbá az
értékpapírok más pénzügyi intézmények általi kibocsátásából, for-
galmazásából és kezeléséből adódó partner-, vissza fizetési és likvi -
ditási kockázatok, a külföldön való befektetés, illetve a külföldi
partnerek alkal mazása révén földrajzi, politikai és ország-kockáza-
tok,  illetve gazdasági és egyéb piaci koc kázatok is befolyásolhatják
az eszközalap árfolyamának alakulását, illetve az eszközalap befek-
tetési egységeinek értékelési napját. A technikai indikátorokon ala-
puló kereskedési stratégiák speciális kockázata, hogy a – múlt -
béli adatokon alapuló – indikátorok esetenként téves vagy
meg késett (előre)jelzést adnak a várható jövőbeni árfolyam-
mozgások tekintetében, így a kereskedési stratégia eredménye
(hoza ma) bizonyos időszakokban elmaradhat a referencia -
index teljesítményétől (hozamától), más esetekben viszont 
a kereskedési stratégia felülteljesít heti a referenciaindexet. 
Az eszközalap  esetén fokozottak a likviditási kockázatok, mivel
rövid idő alatt az eszközalap aktuális teljes  va gyo nának érté-
kében lehet szükség értékpapír-eladási, illetve -vételi  tranz -
akciók végrehajtására. Ezen kockázatok csökkentése érdekében
az eszközalap kezelője arra törekszik, hogy a befektetések több, a
befektetési politikának meg felelő értékpapírban kerüljenek elhelye -
zésre, de arra, hogy a tranzakciókat ténylegesen mennyi idő alatt
tudja végrehajtani, garanciát nem vállal. 

Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása forintban törté-
nik, az eszközalapon belüli befektetések jellemzően más devizában
kerülnek befektetésre. Az esz közalap árfolyamkockázatát ezért a
devizák közti árfolyam-ingado zá sok, valamint a pénznemek közöt-
ti átváltási költségek is befolyásolhatják. Az eszközalap likviditását
az aktuális készpénz há nyadának megemelésével, illetve a mögöt-
tes befektetési jegyek napi értékesítése révén biztosítja, így a befek-
tetési jegyek 100%-os hánya dának elérése csak el méleti lehetőség.

További információ
Az eszközalap aktuális összetétele, az eszközalapra alkalmazott 
aktuális kereskedési stratégia, illetve az alkalmazott kereskedési
stratégiák leírása, aktuális és az indulástól számított jelzései a
www.uniqa.hu honlapon hozzáférhetők.

ProtAktív SL-SG KELET-EURÓPAI részvény 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: ++++++ Kelet-európai részvénypiaci indexeket követő,
tőzsdén kereskedhető befektetési alapok (ETF) 0% vagy 100% 0% 100%

Ár fo lyam koc ká zat: +++++ Kész pénz, bank be tét 0% vagy 100% 0% 100%

Referenciaindex: MSCI EM Eastern Europe Index magyar forintra váltva
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A befektetési terület bemutatása

Az eszközalap befektetési célja a rövid távú jelentős árfolyamesések
kivédése úgy, hogy mind eközben az árfolyam-emelkedésekből is
részesüljön. Az eszközalap a befektetési célját az esz közalaphoz tar-
tozó referenciaindexek technikai elemzésével, ezen belül különbö-
ző indikátorok (a referenciaindexből számított mutatók) által meg -
határozott jelzéseken alapuló, „stop loss – start gain” típusú keres-
kedési stratégiák felhasználásával kívánja elérni. Az eszközalap
kezelője arra törekszik, hogy az általa kifejlesztett kereskedési stra-
tégiák alkalmazásával felismerje az erőteljes árfolyameséseket és
emelkedéseket, és a választott kereskedési stratégia  szerinti eladás-
sal illetve vétellel mérsékelje az árfolyamveszteséget, miközben az
árfolyam-emelkedésből profitál. Az alkalmazott kereskedési straté -
giát az eszközalap kezelője folyama tosan felülvizsgálja, és ennek
eredményeként bármikor megváltoztathatja. Az aktuális keres -
kedési stratégia leírása a www.uniqa.hu honlapon megtalálható.

Az eszközalap mögöttes befektetésein keresztül az MSCI CHINA
Index árfolyam-alakulásából kíván profitálni, ehhez kínai rész -
vénypiaci indexeket követő ETF-eket (tőzsdén kereskedhető befek-
tetési alapokat) vásárol. Az MSCI CHINA Index az egyik legismer-
tebb kínai részvénypiaci gyűjtőindex, amely egyaránt tartalmaz
nagy-, közép- és kisvállalati részvényeket is. Kína gazdasága az el -
múlt évtizedben dinamikusan növekedett, meghatározó világ gaz -
da sági szerep lővé nőve a részvénypiaci súlya a fejlődő piaci  in -
dexek ben és portfoliókban tovább emel kedett.

A kereskedési stratégiák jellemzően kétféle jelzést adhatnak a mö -
göttes befektetési alapokkal kapcsolatban: vételit és eladásit. Az  esz -
közalap célzott összetétele így a jelzések szerint változhat: vételi jel-
zés esetén a célzott összetétel 100% ETF, amely arány eladási jel-
zés esetén 0%-ra csökken, ilyenkor az eszközalap célzott össze -
tétele 100% készpénz és bankbetét. Abban az esetben, ha az alkal -
mazott technikai indikátorok szerint vételi pozíció javasolt, az esz -
közalap kezelője a részvénykitettséget ETF-eken keresztül közel
100%-on tartja, azonban ha az alkal mazott kereskedési stratégia
eladási jelzést ad, az eszközalap kezelője a részvénykitettséget 
0%-ra csökkenti az ETF-ek lehetőség szerinti leggyorsabb érté ke -
síté sével. A vétel és az eladás lebonyolításának teljes időtartama
előre nem határozható meg, tekintettel arra, hogy az – a jelzésen
kívül – a mögöttes befektetések kezelőitől, illetve az érintett piacok
likvidi tási helyzetétől is függ.

Az alkalmazott stratégia célja a rövid távú jelentős árfolyamesések
kivédése a mögöttes befektetési alapok eladásával és részesülés az
árfolyam-emelkedésből a kereskedési stratégia sze rint időzített
vétellel. Az eszközalap kizárólag olyan tőzsdei ügyleteket köthet,
amelyeknél az árfolyamok növekedéséből lehet nyereségre szert
tenni (tehát ún. „long pozíciókat” vehet fel), az árfolyamok csök-
kenéséből profitáló ügyletek (az ún. „short pozíciók”) nem
engedélye zet tek az eszközalap kezelője számára. Az eszközalap a
kockázatok mérséklésének céljából több, az eszközalap befektetési
céljainak megfelelő, tőzsdén kereskedhető befektetési alapba is
fektetheti a vagyonát.

A kockázati profil bemutatása

Az eszközalap befektetési egységei árfolyamának alakulása az esz -
közalapot képező befektetési alap(ok) befektetési politikájának és
annak portfoliójában kezelt eszközök piacának, továbbá az alkal -
mazott kereskedési stratégiának és a stratégia által indított tranz -
akciók költségeinek is függvénye, előre nem határozható meg,
nőhet vagy csökkenhet. Ennek az is következménye lehet, hogy az
eszközalap befektetési egységeinek értéke azok visszaváltásakor ki -
sebb, mint amekkora a befektetéskor volt. A biztosító sem tőke-,
sem hozam garanciát nem vállal, továbbá azt sem garantálja,
hogy az eszközalap hozama bármely időszakra  megha ladja azt
a hozamot, amelyet a mögöttes befektetéseken az alkalmazott
kereskedési stratégiák nélkül ért volna el.

Az eszközalapra elsősorban árfolyamkockázat jellemző, továbbá az
értékpapírok más pénzügyi intézmények általi kibocsátásából, for-
galmazásából és kezeléséből adódó partner-, vissza fi ze tési és likvi -
di tási kockázatok, a külföldön való befektetés, illetve a külföldi
partnerek alkal ma zása révén földrajzi, politikai és ország-kockáza-
tok,  illetve gazdasági és egyéb piaci koc ká za tok is befolyásolhatják
az  eszközalap árfolyamának alakulását, illetve az eszközalap befek-
tetési egységeinek értékelési napját. A technikai indikátorokon
alapuló kereskedési stratégiák speciális kockázata, hogy a 
– múltbéli adatokon alapuló – indikátorok esetenként téves
vagy meg késett (előre)jelzést adnak a várható jövőbeni árfo-
lyammozgások tekintetében, így a kereskedési stratégia ered-
ménye (hoza ma) bizonyos időszakokban elmaradhat a re fe -
rencia index teljesítményétől (hozamától), más esetekben vi -
szont a kereskedési stratégia felülteljesít heti a referenciain -
dexet. Az eszközalap  esetén fokozottak a likviditási kockáza-
tok, mivel rövid idő alatt az eszközalap aktuális teljes  va -
gyonának értékében lehet szükség értékpapír-eladási, illetve 
-vételi  tranz akciók végrehajtására. Ezen kockázatok csökkentése
érdekében az eszköz alap kezelője arra törekszik, hogy a befekteté-
sek több, a befektetési politikának megfelelő értékpapírban kerül-
jenek elhelyezésre, de arra, hogy a tranzakciókat ténylegesen
mennyi idő alatt tudja végrehajtani, garanciát nem vállal. 

Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása forintban törté-
nik, az eszközalapon belüli befektetések jellemzően más devizában
kerülnek befektetésre. Az eszközalap árfolyamkockázatát ezért a
devizák közti árfolyam-ingadozások, valamint a pénznemek közöt-
ti átváltási költségek is befolyásolhatják. Az eszközalap likviditását
az aktuális készpénz há nyadának megemelésével, illetve a mögöt-
tes befektetési jegyek napi értékesítése révén biztosítja, így a befek-
tetési jegyek 100%-os hánya dának elérése csak el méleti lehetőség.

További információ
Az eszközalap aktuális összetétele, az eszközalapra alkalmazott 
aktuális kereskedési stratégia, illetve az alkalmazott kereskedési
stratégiák leírása, aktuális és az indulástól számított jelzései a
www.uniqa.hu honlapon hozzáférhetők. 

ProtAktív SL-SG KÍNAI részvény 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: ++++++ Kínai részvénypiaci indexeket követő,
tőzsdén kereskedhető befektetési alapok (ETF) 0% vagy 100% 0% 100%

Ár fo lyam koc ká zat: +++++ Kész pénz, bank be tét 0% vagy 100% 0% 100%

Referenciaindex: MSCI CHINA USD magyar forintra  váltva
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1. Az esz köz ala pok kö zöt ti vá lasz tá si le he tõ sé gek: a fo lya -
ma tos díj, il let ve a rend kí vü li be fi ze té sek a be fi ze tés kor ér -
vé nyes 2. sz. mel lék let ben sze rep lõ esz köz ala pok ba he lyez -
he tõk el.

2. Díjfizetési bónusz: A táb lá zat ban meg adott mér té ket el -
érõ – az eset le ges ki egé szí tõ biz to sí tá sok dí ja nél kül és a
díj be sze dési költség levonása után szá mí tott – kez de ti éves
díj ese tén al kal ma zott bónusz mér té ke:

Fo lya ma tos éves díj (Ft) Több let jó vá írás

240000–359999 1,0%
360000– 2,0%

3. Mi ni má lis rend kí vü li be fi ze tés: 50000 Ft.

4. Díj be sze dé si költ ség: le vo ná sa a fo lya ma tos dí jak ból tör -
té nik, nagy sá ga be fi ze té sen ként 130 Ft. A rend kí vü li be -
fi ze té sek bõl díj be sze dé si költ ség nem ke rül le vo nás ra.

5. Vé te li-el adá si ár rés: az el adá si ár a vé te li árat az el adá si ár
aláb bi táb lá zat ban meg adott szá za lé ká val ha lad ja meg.

Be fek te té si egy ség tí pu sa Vé te li-el adá si ár rés

Kez de ti be fek te té si egy ség 4,9%

Meg ta ka rí tá si be fek te té si egy ség 4,9%

Ext ra be fek te té si egy ség 4,9%

6. Kez de ti költ ség: a kez de ti egy sé gek bõl ke rül el szá mo lás -
ra, ha vi mér té ke a kez de ti be fek te té si egy sé gek da rab szá -
má ra ve tí tett 5,7%-os éves ér ték 1/12-ed ré sze.

7. Ke ze lé si díj: a be fek te té si egy sé gek bõl, ha von ta ke rül el szá -
mo lás ra, ha vi mér té ke a kü lön bö zõ tí pu sú be fek te té si egy -
sé gek da rab szá má ra ve tí tett, az aláb bi táb lá zat ba fog lalt
éves ér té kek 1/12-ed ré sze.

Befektetési egység Éves kezelési díj a befektetési
típusa egységek arányában

Kez de ti be fek te té si egy ség 1,50%

Meg ta ka rí tá si be fek te té si egy ség 1,50%

Extra befektetési egység 0,99%

8. Nyil ván tar tá si költ ség: ha von ta 395 Ft, mely a be fek te tési
egy sé gek csök ken té sé vel ke rül le vo nás ra.

9. A dí jak más esz köz ala pok ba tör té nõ át irá nyí tá sa költ ség -
men tes.

10. Át he lye zési költ sé g: biz to sí tá si éven te az el sõ két át he lye -
zés költ ség men tes, ezt kö ve tõ en az át he lye zés re ke rü lõ
egy sé gek vé teli árá nak 2,5‰-e, de leg alább 250 Ft, leg fel -
jebb 2500 Ft ke rül le vo nás ra. 
A költ ség meg ál la pí tá sá ra az át he lye zés ese dé kes sé gét
meg elõ zõ 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 – ugya ne zen az ár fo lya -
mon – a biz to sí tó az át he lye zen dõ be fek te té si egy sé gek bõl
egyen  lí ti ki. Amennyi ben az át he lye zés költ sé ge meg ha lad -
ná az át he lye zen dõ be fek te té si egy sé gek ér té két, nem ke -
rül sor át he lye zés re. 
Az azo nos esz köz alap ban ta lál ha tó fo lya ma tos dí jak ból
szár ma zó egy sé gek át he lye zé si igé nye ese tén a kez de ti és
meg ta ka rí tá si egy sé gek együt te sen, azo nos arány ban ke -
rül nek át he lye zés re.

Kü lön-kü lön át he lye zés nek mi nõ sül nek a fo lya ma tos dí -
jak ból származó, to váb bá az egyes rend kí vüli be fi ze té sek -

bõl szár ma zó ext ra be fek te té si egy sé gek nek az át he lye zé -
sei, va la mint a kü lön bö zõ esz köz ala pok ból, illet ve a kü lön -
bö zõ esz köz ala pok ba tör té nõ – akár egy ide jû – át he lye zé -
sek. 
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. 

11. Az elõ re ho zott el éré si szol gál ta tás fel tét elei:
a) a szer zõ dé sen ma ra dó meg ta ka rí tá si be fek te té si egy sé -

gek össze  sí tett be fek te té si ér té ke leg alább 200000 Ft
le gyen.

b) az elõ re ho zott szol gál ta tás ra ki je lölt meg ta ka rí tá si be -
fek te té si egy sé gek össze sí tett be fek te té si ér té ke leg a -
lább 200000 Ft le gyen.

E fel té te lek el le nõr zé sé hez a biz to sí tó az utolsó ismert vé -
teli ár fo lya mo kat ve szi ala pul.

12. A rész le ges vissza vá sár lás fel tét elei:
a) a szer zõ dé sen ma ra dó meg ta ka rí tá si be fek te té si egy sé -

gek össze sí tett be fek te té si ér té ke leg alább 100000 Ft le -
gyen.

b) a rész le ge sen vissza vá sár lás ra ki je lölt meg ta ka rí tá si be -
fek te té si egy sé gek össze sí tett be fek te té si ér té ke leg a -
lább 50000 Ft le gyen.

E fel té te lek el le nõr zé sé hez a biz to sí tó az utolsó ismert vé -
teli ár fo lya mo kat ve szi ala pul.

13. A rész le ges vissza vá sár lás költ sé ge: rész le ges vissza vá -
sár lás ese tén a ki fi ze ten dõ összeg 2,5‰-e, de leg alább 250
Ft, leg fel jebb 2500 Ft ke rül le vo nás ra. 
Kü lön-kü lön rész le ges vissza vá sár lás nak mi nõ sül nek a
meg ta ka rí tási, il let ve a kü lön bö zõ rend kí vü li be fi ze té sek bõl
szár ma zó ext ra be fek te té si egy sé gek – akár egy ide jû – rész -
le ges vissza vá sár lá sai. 
Az egyes rendkívüli befizetésekbôl származó be fek te té si
egy sé gek 100%-ban történô visszavásárlása is a szerzôdés
részleges visszavásárlásának minôsül.

14. A szer zõ dõ nek a szer zõ dés lét re jöt té rõl szó ló tá jé koz ta tó
kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül be je len tett fel -
mon dá sa ese tén a biz to sí tó ál tal ér vé nye sí tett költ sé gek a
kö vet ke zõk:
– a szer zõ dés kockázatelbírálási, nyil ván tar tá si és köt vé nye -

sí tési költ sé ge 10000 Ft, to váb bá
– az eset le ge sen el vég zett or vo si vizs gá la tok szám lá val iga -

zol  ha tó költ sé ge.
Az ár fo lyam ok vál to zá sá ból adó dó koc ká za tot a biz to sí tó
nem vál l al ja át, az az a díj be fek te té se és a be fek te té si egy -
sé gek vissza vál tási 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 zõ dõ re há rít ja, il let ve ja vá ra jó vá ír ja.

15. Tá jé ko zó dá si le he tõ sé gek: az esz köz ala pok ról, az ak tu á lis
ár fo lyam ok ról, il let ve az egyes szer zõ dé sek rõl a na pi tá jé -
ko zó dás le he tõ sé gei az aláb bi ak:
– az UNIQA Biz to sí tó Zrt. aláb bi te le fon szá mán: 

+36 1 5445-555
– az UNIQA Biz to sí tó Zrt. internetes hon lap ján:

www.uniqa.hu

A fen ti e ken kí vül a biz to sí tó a szer zõ dés rõl éven te egy szer
rész le tes írá sos el szá mo lást küld a szer zõ dõ nek. 
A szer zõ dõ 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.

A FELTÉTELEKBEN ISMERTETETT, 
VÁLTOZTATHATÓ ADATOK AKTUÁLIS ÉRTÉKEI

Multi Invest Plusz
(Ter mék kód: 466)

3. sz. mel lék let

Érvényes: 2014. március 15-tôl
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Jelen biztosítási feltételek az UNIQA Biztosító Zrt. (1134
Budapest, Róbert Károly krt. 70–74.) azon szerződéseire érvé-
nyesek, melyeket ezen feltételekre hivatkozással kötöttek. Jelen
biztosítás csak valamely életbiztosítási szerződéshez (alapbizto-
sításhoz) kapcsolódóan köthető meg és tartható fent. A jelen
feltételekben nem szabályozott kérdéseket és fogalmakat az
alapbiztosítás feltételei tartalmazzák.

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1. A kiegészítő biztosítás szerződője az alapbiztosítás szerző-
dőjével azonos.

A biztosítás biztosítottja – az ajánlaton rögzített ellenkező
megállapodás hiányában – az alapbiztosítás biztosítottjá-
val azonos. Amennyiben a jelen kiegészítő biztosításra –
kiegészítő ajánlaton – az alapbiztosítástól eltérő biztosítot-
tat jelöltek meg, ahhoz az alapbiztosítás biztosítottjának
hozzájárulása is szükséges.

A szolgáltatásra – ellenkező kikötés hiányában – az alap-
biztosítás haláleseti kedvezményezettje jogosult. Az alap-
biztosítás biztosítottjától eltérő személyre kötött kiegészítő
biztosítás kedvezményezettje a kiegészítő ajánlaton jelöl-
hető meg.

2. A kiegészítő biztosítás határozott tartamra köthető.

Határozott tartamú alapbiztosítás esetén a kiegészítő biz-
tosítás lejárata megegyezik az alapbiztosítás lejáratával.
Élethosszig szóló alapbiztosításhoz kötött kiegészítő bizto-
sítás esetén a kiegészítő biztosítás tartamát a szerződéskö-
téskor kell meghatározni.

A biztosítási évforduló azonos az alapbiztosítás biztosítá-
si évfordulójával

A kiegészítő biztosítás a tartamon belül – bármelyik bizto-
sítási évfordulóval – utólag is megköthető, de – határozott
tartamú alapbiztosítás esetén – lejáratának meg kell egyez-
nie az alapbiztosítás lejáratával. 

A kiegészítő biztosítás tartama nem hosszabbítható.

3. A kiegészítő biztosítás létrejöttére, kockázatviselésének
kezdetére az alapbiztosítás feltételei vonatkoznak.
Amennyiben a kiegészítő biztosítás utólag kerül megkötés-
re, az a kockázatviselés kezdete és a várakozási idő szem-
pontjából önálló megítélés alá esik.

A biztosító az orvosi vizsgálat nélkül létrejövő kiegészítő
biztosításokra 6 havi várakozási időt köt ki, azaz a bizto-
sítottnak a kiegészítő biztosításra vonatkozó kockázatvise-
lés kezdetétől számított 6 hónapon belüli elhalálozása ese-
tén a biztosító jelen haláleseti kiegészítő biztosításra szol-
gáltatást nem teljesít, csak a kiegészítő biztosításra befize-
tett díjakat téríti vissza. 

Kivételt képez, ha a halál oka a kockázatviselés kezdete
után elszenvedett baleset volt. 
Baleset a biztosított akaratától független, hirtelen fellépő
külső behatás, melynek következtébe a biztosított elhalá -
lozik.
A biztosítónak jogában áll a jelen kiegészítő biztosításra
tett ajánlatot indoklás nélkül elutasítani.

4. A jelen kiegészítő biztosítás (és a biztosító kockázatviselé-
se) megszűnik
− a kiegészítő biztosítás díjnemfizetése esetén;
− a kiegészítő biztosítás szerződő általi felmondása esetén;
− a kiegészítő biztosítás lejáratakor;
−  az alapbiztosítás megszűnése, 
− az alapbiztosítás díjmentesítése esetén, illetve az alapbiz-

tosítás feltételeiben szereplő esetleges egyéb esetekben;
− az alapbiztosítás eredeti lejáratának időpontjában (az

esetleges tartamhosszabbítás esetén is).

5. A jelen kiegészítő biztosítást a szerződő a biztosítási évfor-
dulóval felmondhatja. A felmondást legalább 30 nappal az
évforduló előtt, írásban kell megtenni.

II. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY ÉS SZOLGÁLTATÁS

6. Biztosítási eseménynek minősül, ha a biztosított a jelen
kiegészítő biztosításra vonatkozó kockázatviselés tartamán
belül elhalálozik.

7. A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a kedvezmé-
nyezett a jelen kiegészítő biztosításra érvényes aktuális biz-
tosítási összegre jogosult. Amennyiben a biztosított a
kiegészítő biztosítás lejáratakor életben van, a kiegészítő
biztosítás kifizetés nélkül szűnik meg.

8. A jelen kiegészítő biztosításra a szerződéskötéskor külön
biztosítási összeget kell megjelölni. Az egyes biztosítási
évekre érvényes aktuális biztosítási összeg a vállalt értékkö-
vetés (IV. fejezet) eredményeként növelt biztosítási összeg.

III. A BIZTOSÍTÁS DÍJA

9. A biztosítás díját a választott biztosítási összeg mellett a
kiegészítő biztosítás tartama és a biztosított kora határoz-
za meg. A díjat befolyásolhatja továbbá egyebek mellett a
biztosított foglalkozása, munkahelyi és szabadidős tevé-
kenysége, egészségi állapota is

10. A jelen kiegészítő biztosítás díját az alapbiztosítással
egyidejűleg, azzal azonos módon és gyakorisággal kell
megfizetni.
Évesnél gyakoribb díjfizetés esetén a biztosító a díjfizetés
módjától és gyakoriságától függő, változtatható mértékű
pótdíjat számíthat fel.

11. Amennyiben az alapbiztosítás a folytatólagos díj nem fize-
tése miatt megszûnik, a kiegészítő biztosítás megszünte-
tésre kerül. 

Termékkód: 815
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12. Amennyiben a díjnemfizetés miatt megszüntetett alapbiz-
tosítás reaktiválásra kerül, a kiegészítő biztosítás kockázat-
viselése – esetlegesen új kockázatelbírálás után, a biztosító
írásos beleegyezésével – az alap - és kiegészítő biztosí-
tás(ok) elmaradt teljes díjának beérkezését követő nappal
újra kezdődik. 

13. Amennyiben a díjmentesített alapbiztosításra újraindul a
díjak fizetése, a kiegészítő biztosítás érvénybe helyezésére
nincs lehetőség, de új kockázatelbírálás után, a biztosító
írásos beleegyezése új kiegészítő biztosítás köthető.

IV. ÉRTÉKKÖVETÉS

14. A biztosító évente – az alapbiztosításra vonatkozó feltéte-
leknek megfelelően – indexálhatja a kiegészítő biztosítás
díját, mely emelés módosítja a kiegészítő biztosítás bizto-
sítási összegét is.

15. Ha a szerződő a biztosító által megajánlott indexnél
nagyobb mértékű díjemelést kér, a biztosító újabb egész-
ségi nyilatkozatot, esetleg orvosi vizsgálatot kérhet és
jogosult a díjemelés mértékét korlátozni, illetve az emelést
– a kiegészítő biztosításra vonatkozóan – elutasítani.

V. A BEFEKTETÉSI HOZAMBÓL VALÓ RÉSZESEDÉS

16. A kiegészítő biztosítás a befektetési hozamból való része-
sedésre nem jogosít. 

VI. MARADÉKJOGOK

17. A jelen kiegészítő biztosítás maradékjogokkal, azaz vissza-
vásárlási és díjmentesítési lehetőséggel nem rendelkezik.

VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

18. A kiegészítő biztosításra kötvénykölcsön nem igényelhető.

19. A szolgáltatás teljesítésének feltételei, a biztosító mente-
sülésének, kockázata szűkítésének feltételei megegyez-
nek az alapbiztosítás feltételeiben foglaltakkal. 
Amennyiben a biztosító mentesül a szolgáltatás teljesítése
alól, a kiegészítő biztosítás kifizetés nélkül szűnik meg.

20. Jelen kiegészítő biztosítás biztosítottja (amennyiben nem
azonos az alapbiztosítás biztosítottjával) csak az alapbizto-
sítás biztosítottjának belegyezésével léphet a szerződő
helyébe..
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Jelen biztosítási feltételek az UNIQA Biztosító Zrt. (1134
Budapest, Róbert Károly krt. 70-74) azon szerződéseire érvé-
nyesek, melyeket ezen feltételekre hivatkozással kötöttek. Jelen
biztosítás csak valamely életbiztosítási szerződéshez (alapbizto-
sításhoz) kapcsolódóan köthető meg és tartható fent. A jelen
feltételekben nem szabályozott kérdéseket és fogalmakat az
alapbiztosítás feltételei tartalmazzák.

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1. A kiegészítő biztosítás szerződője az alapbiztosítás szerző-
dőjével azonos.

A biztosítás biztosítottja – az ajánlaton rögzített ellenkező
megállapodás hiányában – az alapbiztosítás biztosítottjá-
val azonos. Amennyiben a jelen kiegészítő biztosításra –
kiegészítő ajánlaton – az alapbiztosítástól eltérő biztosítot-
tat jelöltek meg, ahhoz az alapbiztosítás biztosítottjának
hozzájárulása is szükséges.
A kiegészítő biztosításnak nem lehet biztosítottja az a sze-
mély, akinek részére rokkantsági vagy baleseti rokkantsági
nyugdíjat, ellátást állapítottak meg, akinek baleseti járadé-
kot vagy rehabilitációs járadékot, ellátást folyósítanak, illet-
ve aki ezekre irányuló kérelmet nyújtott be.

A szolgáltatásra – ellenkező kikötés hiányában – az alapbiz-
tosítás haláleseti kedvezményezettje jogosult. Az alapbiz-
tosítás biztosítottjától eltérő személyre kötött kiegészítő biz-
tosítás kedvezményezettje a kiegészítő ajánlaton jelölhető
meg.

2. A kiegészítő biztosítás határozott tartamra köthető.

Határozott tartamú alapbiztosítás esetén a kiegészítő biz-
tosítás lejárata megegyezik az alapbiztosítás lejáratával.
Ha a biztosított életkora az alapbiztosítás lejáratakor
magasabb 65 évnél, a kiegészítő biztosítás a biztosított
65. születésnapját követő biztosítási évfordulót meg-
előző nap végével megszűnik.
Élethosszig szóló alapbiztosításhoz kötött kiegészítő bizto-
sítás esetén a kiegészítő biztosítás tartamát a szerződéskö-
téskor kell meghatározni.

A biztosítási évforduló azonos az alapbiztosítás biztosítá-
si évfordulójával.

A kiegészítő biztosítás a tartamon belül – bármelyik bizto-
sítási évfordulóval – utólag is megköthető. 

A kiegészítő biztosítás tartama nem hosszabbítható.

3. A kiegészítő biztosítás létrejöttére, kockázatviselésének kez-
detére az alapbiztosítás feltételei vonatkoznak. Amennyiben
a kiegészítő biztosítás utólag kerül megkötésre, az a kocká-
zatviselés kezdete szempontjából önálló megítélés alá esik.

A biztosítónak jogában áll a jelen kiegészítő biztosításra
tett ajánlatot indoklás nélkül elutasítani.

4. A jelen kiegészítő biztosítás (és a biztosító kockázatvise -
lése) megszűnik
– a kiegészítő biztosítás díjnemfizetése esetén;
– a kiegészítő biztosítás szerződő általi felmondása esetén;
– a kiegészítő biztosítás lejáratakor;
– az alapbiztosítás megszűnése, 
– az alapbiztosítás díjmentesítése esetén, illetve az alap-

biztosítás feltételeiben szereplő esetleges egyéb esetek-
ben;

– az alapbiztosítás eredeti lejáratának időpontjában (az
esetleges tartamhosszabbítás esetén is)

– a biztosított 65. születésnapját követő biztosítási évfor-
dulót megelőző nap végével.

5. A jelen kiegészítő biztosítás a biztosítási évfordulóval fel-
mondható. A felmondást legalább 30 nappal az évforduló
előtt, írásban kell megtenni.

II. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY ÉS SZOLGÁLTATÁS

6. Biztosítási eseménynek minősül, ha a biztosított a jelen
kiegészítő biztosításra vonatkozó kockázatviselés tartamán
belül bekövetkezett balesetből eredően, a baleset bekö-
vetkeztétől számított 1 éven belül elhalálozik.
Baleset a biztosított akaratától független, hirtelen fellépő
külső behatás, melynek következtébe a biztosított elhalá-
lozik, testi sérülést vagy maradandó egészségkárosodást
szenved.

7. A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a kedvezmé-
nyezett a jelen kiegészítő biztosításra érvényes aktuális
biztosítási összegre jogosult. Amennyiben a biztosított a
kiegészítő biztosítás lejáratakor életben van, a kiegészítő
biztosítás kifizetés nélkül szűnik meg.

8. A jelen kiegészítő biztosításra a szerződéskötéskor külön
biztosítási összeget kell megjelölni. Az egyes biztosítási
évekre érvényes aktuális biztosítási összeg a vállalt érték-
követés (IV. fejezet) eredményeként növelt biztosítási
összeg.

III. A BIZTOSÍTÁS DÍJA

9. A biztosítás díját a választott biztosítási összeg határozza
meg. A díjat befolyásolhatja egyebek mellett a biztosított
foglalkozása, munkahelyi és szabadidős tevékenysége,
egészségi állapota is.

10. A jelen kiegészítő biztosítás díját az alapbiztosítással
egyidejűleg, azzal azonos módon és gyakorisággal kell
megfizetni.
Évesnél gyakoribb díjfizetés esetén a biztosító a díjfizetés
módjától és gyakoriságától függő, változtatható mértékű
pótdíjat számíthat fel.

11. Amennyiben az alapbiztosítás a folytatólagos díj nem fize-
tése miatt megszûnik, a kiegészítő biztosítás megszünte-
tésre kerül. 

Termékkód: 831
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12.Amennyiben a díjnemfizetés miatt megszüntetett alapbiz-
tosítás reaktiválásra kerül, a kiegészítő biztosítás kockázat-
viselése – esetlegesen új kockázatelbírálás után, a biztosító
írásos beleegyezésével – az alap - és kiegészítő biztosí-
tás(ok) elmaradt teljes díjának beérkezését követő nappal
újra kezdődik. 
Amennyiben a díjmentesített alapbiztosításra újraindul a
díjak fizetése, a kiegészítő biztosítás érvénybe helyezésére
nincs lehetőség, de új kockázatelbírálás után, a biztosító
írásos beleegyezése új kiegészítő biztosítás köthető.

IV. ÉRTÉKKÖVETÉS

13. A biztosító évente – az alapbiztosításra vonatkozó feltéte-
leknek megfelelően – indexálhatja a kiegészítő biztosítás
díját, mely emelés módosítja a kiegészítő biztosítás bizto-
sítási összegét is.

14. Ha a szerződő a biztosító által megajánlott indexnél
nagyobb mértékű díjemelést kér, a biztosító újabb egész-
ségi nyilatkozatot, esetleg orvosi vizsgálatot kérhet és
jogosult a díjemelés mértékét korlátozni, illetve az emelést
– a kiegészítő biztosításra vonatkozóan – elutasítani.

V. A BEFEKTETÉSI HOZAMBÓL VALÓ RÉSZESEDÉS

15. A kiegészítő biztosítás a befektetési hozamból való része-
sedésre nem jogosít. 

VI. A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE

16. A szolgáltatás teljesítéséhez a baleset helyének, idejének,
körülményeinek, következményeinek leírása és az azt
dokumentáló iratok benyújtása minden esetben szüksé-
ges.

VII. A BIZTOSÍTÓ MENTESÜLÉSE, KIZÁRÁSOK

17. A biztosító mentesülésére, kockázata szűkítésére az
alapbiztosítás feltételeiben foglaltak vonatkoznak. 

18. A szolgáltatás teljesítése alól akkor is mentesül a biztosí-
tó, ha a biztosítási eseményt okozó balesetet a biztosított
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása idézte
elő.

Súlyosan gondatlan magatartás által okozottnak minő-
sül különösen az a baleset, amely a biztosított
– súlyosan ittas (2,5 ezrelékes véralkohol szintet elérő)

állapotával, vagy
– bódító, kábító vagy más hasonló hatást kiváltó szerek

fogyasztása miatti állapotával, vagy toxikus anyagok
szedése miatti függőségével, vagy

– érvényes jogosítvány nélküli vagy 0,8 ezrelékes véralko-
hol szintet elérő ittasság melletti, és egyéb közlekedési
szabályt is megsértő gépjárművezetésével

közvetlen okozati összefüggésben következett be.

Amennyiben a biztosító mentesül a szolgáltatás teljesítése
alól, a kiegészítő biztosítás kifizetés nélkül szűnik meg.

19. A biztosító kockázatviselés köréből – az alapbiztosítás fel-
tételeiben foglaltak mellett – az alábbi eseményeket is
kizárja:
– foglalkozási ártalom és annak következményei;
– szilárd, légnemű, folyékony anyagok szándékos bevéte-

le, belégzése miatti sérülés;
– gyógyszeres kezeléssel, drogfogyasztással, kábító hatású

szerek fogyasztásával, 0,8 ezreléket meghaladó alkoho-
los befolyásoltsági állapottal okozati összefüggésbe hoz-
ható esemény;

– gyógykezelés-, gyógyászati beavatkozás következmé-
nyei (kivéve, ha a beavatkozás biztosítási esemény hatá-
lya alá tartozó baleseti esemény miatt vált szükségessé);

– napszúrás, hőguta, napsugár általi égés, továbbá fagyás
következménye, ha a balesettel nincs okozati összefüg-
gésben;

– hasi-, altesti sérv, megemelés, porckorong sérülés, sér-
vesedés, nem baleseti eredetű vérzés, agyvérzés követ-
kezménye, ha a balesettel nincsenek okozati összefüg-
gésben.

Amennyiben a biztosított halálát valamely kizárt kockázat
okozta, a kiegészítő biztosítás kifizetés nélkül szűnik meg.

VIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

20. A jelen kiegészítő biztosítás maradékjogokkal, azaz vissza-
vásárlási és díjmentesítési lehetőséggel nem rendelkezik.

21. A kiegészítő biztosításra kötvénykölcsön nem igényelhető.

22. Jelen kiegészítő biztosítás biztosítottja (amennyiben nem
azonos az alapbiztosítás biztosítottjával) csak az alapbizto-
sítás biztosítottjának belegyezésével léphet a szerződő
helyébe.
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Jelen biztosítási feltételek az UNIQA Biztosító Zrt. (1134
Budapest, Róbert Károly krt. 70–74.) azon szerződéseire érvé-
nyesek, melyeket ezen feltételekre hivatkozással kötöttek. Jelen
biztosítás csak valamely életbiztosítási szerződéshez (alapbizto-
sításhoz) kapcsolódóan köthető meg és tartható fent. A jelen
feltételekben nem szabályozott kérdéseket és fogalmakat az
alapbiztosítás feltételei tartalmazzák.

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1. A kiegészítő biztosítás szerződője az alapbiztosítás szerző-
dőjével azonos.

A biztosítás biztosítottja – az ajánlaton rögzített ellenkező
megállapodás hiányában – az alapbiztosítás biztosítottjá-
val azonos. Amennyiben a jelen kiegészítő biztosításra –
kiegészítő ajánlaton – az alapbiztosítástól eltérő biztosítot-
tat jelöltek meg, ahhoz az alapbiztosítás biztosítottjának
hozzájárulása is szükséges.
A kiegészítő biztosításnak nem lehet biztosítottja az a sze-
mély, akinek részére rokkantsági vagy baleseti rokkantsági
ellátást állapítottak meg, akinek baleseti járadékot vagy
rehabilitációs ellátást folyósítanak, illetve aki ezekre irányu-
ló kérelmet nyújtott be.

A szolgáltatásra - ellenkező kikötés hiányában – a kiegé-
szítő biztosítás biztosítottja jogosult. 

2. A kiegészítő biztosítás határozott tartamra köthető.

Határozott tartamú alapbiztosítás esetén a kiegészítő biz-
tosítás lejárata megegyezik az alapbiztosítás lejáratával. Ha
a biztosított életkora az alapbiztosítás lejáratakor maga-
sabb 65 évnél, a kiegészítő biztosítás a biztosított 65.
születésnapját követő biztosítási évfordulót megelőző
nap végével megszűnik.
Élethosszig szóló alapbiztosításhoz kötött kiegészítő bizto-
sítás esetén a kiegészítő biztosítás tartamát a szerződéskö-
téskor kell meghatározni.

A biztosítási évforduló azonos az alapbiztosítás biztosítá-
si évfordulójával.

A kiegészítő biztosítás a tartamon belül – bármelyik bizto-
sítási évfordulóval – utólag is megköthető. 

A kiegészítő biztosítás tartama nem hosszabbítható.

3. A kiegészítő biztosítás létrejöttére, kockázatviselésének
kezdetére az alapbiztosítás feltételei vonatkoznak. 
Amennyiben a kiegészítő biztosítás utólag kerül megkö-
tésre, az a kockázatviselés kezdete szempontjából önálló
megítélés alá esik.

A biztosítónak jogában áll a jelen kiegészítő biztosításra
tett ajánlatot indoklás nélkül elutasítani.

4. A jelen kiegészítő biztosítás (és a biztosító kockázatviselé-
se) megszűnik
– a kiegészítő biztosítás díjnemfizetése esetén;
– a kiegészítő biztosítás szerződő általi felmondása esetén;
– a kiegészítő biztosítás lejáratakor;
– az alapbiztosítás megszűnése, 
– az alapbiztosítás díjmentesítése esetén, illetve az alap-

biztosítás feltételeiben szereplő esetleges egyéb esetek-
ben;

– az alapbiztosítás eredeti lejáratának időpontjában (az
esetleges tartamhosszabbítás esetén is)

– a biztosított 65. születésnapját követő biztosítási évfor-
dulót megelőző nap végével;

– ha a jelen kiegészítő biztosításra teljesített szolgáltatások
összesített százalékos értéke eléri a 100%-ot.

5. A jelen kiegészítő biztosítás a biztosítási évfordulóval fel-
mondható. A felmondást legalább 30 nappal az évforduló
előtt, írásban kell megtenni.

II. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY ÉS SZOLGÁLTATÁS

6. Biztosítási eseménynek minősül a biztosított – a jelen ki -
egészítő biztosításra vonatkozó kockázatviselés tartamán
belül bekövetkezett – balesete miatti, a baleset bekövet-
keztétől számított 2 éven belül megállapított maradandó
egészségkárosodása. 

7. Jelen feltételek szempontjából baleset a biztosított akara-
tától független, hirtelen fellépő külső behatás, amelynek
következtében a biztosított elhalálozik, testi sérülést vagy
maradandó egészségkárosodást szenved.
Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás (rok-
kantság) a biztosított közvetlenül baleseti eredetű anató-
miai elváltozással járó funkciókárosodása, végleges egész-
ségkárosodása, testi vagy szellemi teljesítőképességének
végleges csökkenése.

8. A jelen kiegészítő biztosításra a szerződéskötéskor külön
biztosítási összeget kell megjelölni. Az egyes biztosítási
évekre érvényes aktuális biztosítási összeg a vállalt érték-
követés (IV. fejezet) eredményeként növelt biztosítási
összeg.

9. A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító a
kiegészítő biztosítás baleset időpontjában érvényes aktuá-
lis biztosítási összegének a megállapított maradandó
egészségkárosodás mértékével megegyező százalékát
téríti.

10. A bekövetkezett maradandó egészségkárosodás száza-
lékos mértéke a felsorolt testrészek és érzékszervek elvesz-
tése vagy funkcióképtelensége esetén, az összes körül-
ményt figyelembe vevő orvosi vizsgálat során, az alábbi
táblázat iránymutató mértékei alapján kerül megállapí -
tásra:
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Testrészek vagy érzékszervek részleges elvesztése vagy
funkciócsökkenése esetén a biztosító a táblázat megfelelő-
en csökkentett értékeit veszi figyelembe.
A táblázatban nem szereplő esetekben a biztosító orvos
szakértője állapítja meg, hogy a biztosított normál testi
vagy szellemi teljesítőképessége milyen mértékben károso-
dott. A biztosító orvos szakértőjének megállapítása füg-
getlen minden más orvosi és társadalombiztosítási szerv
vagy testület, valamint más orvos szakértők, intézmények
megállapításától.

11. Amennyiben a baleset során olyan funkciók, testrészek
károsodnak, melyek működőképessége már a baleset előtt
csökkent volt, akkor a szolgáltatás meghatározásánál az
előzetes rokkantság százalékos mértéke levonásra kerül.

12. Ha a kiegészítő biztosítás tartamán belül több biztosítási
esemény következett be, vagy ugyanazon balesetből ere-
dően, több szervet, testrészt érintő többszörös károsodás
vagy funkciócsökkenés következett be, a megállapított
egészségkárosodások (rokkantságok) százalékos mértékei
összeadódnak, de a biztosító szolgáltatása – a kiegészítő
biztosítás teljes tartamán belül összességében – nem
haladhatja meg a 100%-os egészségkárosodási mértéknek
megfelelő szolgáltatási összeget.

III. A BIZTOSÍTÁS DÍJA

13. A biztosítás díját a választott biztosítási összeg határozza
meg. A díjat befolyásolhatja egyebek mellett a biztosított
foglalkozása, munkahelyi és szabadidős tevékenysége,
egészségi állapota is

14. A jelen kiegészítő biztosítás díját az alapbiztosítással egyi-
dejűleg, azzal azonos módon és gyakorisággal kell megfi-
zetni.
Évesnél gyakoribb díjfizetés esetén a biztosító a díjfizetés
módjától és gyakoriságától függő, változtatható mértékű
pótdíjat számíthat fel.

15. Amennyiben az alapbiztosítás a folytatólagos díj nem fize-
tése miatt megszûnik, a kiegészítő biztosítás megszünte-
tésre kerül.  

16. Amennyiben a díjnemfizetés miatt megszüntetett alapbiz-
tosítás reaktiválásra kerül, a kiegészítő biztosítás kockázat-
viselése – esetlegesen új kockázatelbírálás után, a biztosító
írásos beleegyezésével – az alap - és kiegészítő biztosí-
tás(ok) elmaradt teljes díjának beérkezését követő nappal
újra kezdődik. 
Amennyiben a díjmentesített alapbiztosításra újraindul a
díjak fizetése, a kiegészítő biztosítás érvénybe helyezésére
nincs lehetőség, de új kockázatelbírálás után, a biztosító
írásos beleegyezése új kiegészítő biztosítás köthető.

IV. ÉRTÉKKÖVETÉS

17. A biztosító évente – az alapbiztosításra vonatkozó feltéte-
leknek megfelelően – indexálhatja a kiegészítő biztosítás
díját, mely emelés módosítja a kiegészítő biztosítás bizto-
sítási összegét is.

18. Ha a szerződő a biztosító által megajánlott indexnél
nagyobb mértékű díjemelést kér, a biztosító újabb egész-
ségi nyilatkozatot, esetleg orvosi vizsgálatot kérhet és
jogosult a díjemelés mértékét korlátozni, illetve az emelést
– a kiegészítő biztosításra vonatkozóan – elutasítani.

V. A BEFEKTETÉSI HOZAMBÓL VALÓ RÉSZESEDÉS

19. A kiegészítő biztosítás a befektetési hozamból való része-
sedésre nem jogosít. 

VI. A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE

20. A szolgáltatás teljesítéséhez a baleset helyének, idejének,
körülményeinek, következményeinek leírása és az azt do -
kumentáló iratok benyújtása minden esetben szükséges. 
A biztosító kérheti a biztosított személyes vizsgálatát is.

21. A biztosító a maradandó egészségkárosodás (rokkantság)
mértékét legkorábban a balesetet követő 30 nap eltelté-
vel, legkésőbb, illetve véglegesen a balesetet követő két
év elteltével állapítja meg.
Ha a baleset következtében a biztosított 30 napon belül
meghal, a szolgáltatás nem igényelhető. Ha a biztosított
30 nap után, de még azelőtt meghal, hogy a biztosító a
maradandó egészségkárosodás mértékét megállapította
volna, a szolgáltatást a rendelkezésre álló orvosi doku-
mentumok alapján határozza meg.

VII. A BIZTOSÍTÓ MENTESÜLÉSE, KIZÁRÁSOK

22. A biztosító mentesülésére, kockázata szűkítésére az
alapbiztosítás feltételeiben foglaltak vonatkoznak. 

23. A szolgáltatás teljesítése alól akkor is mentesül a biztosító,
ha a biztosítási eseményt okozó balesetet a biztosított szán-
dékos vagy súlyosan gondatlan magatartása idézte elő.
Súlyosan gondatlan magatartás által okozottnak minő-
sül különösen az a baleset, amely a biztosított
– súlyosan ittas (2,5 ezrelékes véralkohol szintet elérő)

állapotával, vagy

Mind két szem lá tó ké pes ség ének tel jes el vesz té se 100%
Egyik szem lá tó ké pes ség ének tel jes el vesz té se 50%
Mind két fül hal ló ké pes ség ének tel jes el vesz té se 60%
Egyik fül hal ló ké pes ség ének tel jes el vesz té se 30%
Szag ló ér zék tel jes el vesz té se 10%
Ízlelõképesség tel jes el vesz té se 5%
Egy kar váll ízü let tõl va ló tel jes el vesz té se 
��vagy tel jes mûködõképtelensége 70%
Egy kar kö nyök ízü let fölöttig va ló tel jes el vesz té se 
��vagy tel jes mûködõképtelensége 65%
Egy kar kö nyök ízü let alattig va ló tel jes el vesz té se 
��vagy tel jes mûködõképtelensége 60%
Egyik kéz tel jes el vesz té se 55%
Hü velyk ujj el vesz té se 20%
Mu ta tó uj jak el vesz té se 10%
Töb bi ujj el vesz té se, egyen ként 5%
Egy láb comb kö zép fölöttig va ló tel jes el vesz té se 
��vagy tel jes mûködõképtelensége 70%
Egy láb comb kö zé pig va ló tel jes el vesz té se 
��vagy tel jes mûködõképtelensége 60%
Egyik láb tér dig el vesz té se 50%
Egyik láb szár térd alattig tör té nõ el vesz té se 45%
Láb fej el vesz té se 40%
Nagy ujj el vesz té se 5%
Má s láb ujj el vesz té se, egyen ként 2%



– bódító, kábító vagy más hasonló hatást kiváltó szerek
fogyasztása miatti állapotával, vagy toxikus anyagok
szedése miatti függőségével, vagy

– érvényes jogosítvány nélküli vagy 0,8 ezrelékes véralko-
hol szintet elérő ittasság melletti, és egyéb közlekedési
szabályt is megsértő gépjárművezetésével

közvetlen okozati összefüggésben következett be.

24. A biztosító kockázatviselés köréből – az alapbiztosítás fel-
tételeiben foglaltak mellett – az alábbi eseményeket is
kizárja:
– foglalkozási ártalom és annak következményei;
– szilárd, légnemű, folyékony anyagok szándékos bevéte-

le, belégzése miatti sérülés;
– gyógyszeres kezeléssel, drogfogyasztással, kábító hatású

szerek fogyasztásával, 0,8 ezreléket meghaladó alkoho-
los befolyásoltsági állapottal okozati összefüggésbe hoz-
ható esemény;

– gyógykezelés-, gyógyászati beavatkozás következmé-
nyei (kivéve, ha a beavatkozás biztosítási esemény hatá-
lya alá tartozó baleseti esemény miatt vált szükségessé);

– napszúrás, hőguta, napsugár általi égés, továbbá fagyás
következménye, ha a balesettel nincs okozati összefüg-
gésben;

– hasi-, altesti sérv, megemelés, porckorong sérülés, sér-
vesedés, nem baleseti eredetű vérzés, agyvérzés követ-
kezménye, ha a balesettel nincsenek okozati összefüg-
gésben.

Amennyiben a biztosított egészségkárosodását valamely
kizárt kockázat okozta, a kiegészítő biztosításra szolgálta-
tás nem kerül kifizetésre.

VIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

25. A jelen kiegészítő biztosítás maradékjogokkal, azaz vissza-
vásárlási és díjmentesítési lehetőséggel nem rendelkezik.

26. A kiegészítő biztosításra kötvénykölcsön nem igényelhető.

27. Jelen kiegészítő biztosítás biztosítottja (amennyiben nem
azonos az alapbiztosítás biztosítottjával) csak az alapbizto-
sítás biztosítottjának belegyezésével léphet a szerződő
helyébe
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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
9024 Gyôr, Baross Gábor út 43. · Tel.: +36 96 504-985

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
E-mail: info@uniqa.hu · Internet: www.uniqa.hu




