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Tájékoztató az UniCredit Bank Hungary Zrt. Jelzáloghiteleihez kapcsolódó 
életbiztosításról 

 
Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával és az UniCredit Jelzáloghitelét választotta kiegészítve ezt egy 
gondoskodási elemmel, a hitel aktuális tıketartozására szóló életbiztosítási fedezeti elemmel. 
 
A termék azon tulajdonságát szeretnénk figyelmébe ajánlani, hogy egyszerő és az Ön által is ismert aktuális havi 
törlesztırészlete megadott százaléka alapján kiszámított összeg az, ami költséget jelent a biztosítási védelme érdekében.  
Amennyiben azt választották, hogy mind az adós, mind az adóstárs biztosítási védelem alá essen, úgy a két személyre 
szóló kedvezményes százalék szerinti díjat kell fizetniük. A termék további kedvezı jellege, hogyha változik a havi 
törlesztırészlet, úgy változik a biztosítási díj is. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. (továbbiakban: Bank) annak érdekében, 
hogy minél teljeskörőbben kiszolgálhassa ügyfeleit, az ERGO Életbiztosító Zrt.-vel (továbbiakban: Biztosító) csoportos 
hitelfedezeti életbiztosítási szerzıdést (a továbbiakban: Biztosítási Szerzıdés) kötött. Ennek értelmében az UniCredit 
Jelzálog hitelszerzıdéssel (továbbiakban: Kölcsönszerzıdés) rendelkezı természetes személy adósok a Hozzájáruló 
Nyilatkozat kitöltésével részt vehetnek a biztosítási programban, amely révén személybiztosítási védelemben részesülnek.  
Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni a biztosítási fedezet lényeges jellemzıirıl, melyeket a Biztosítási Szerzıdésre 
irányadó Biztosítási Feltételek részletesen is tartalmaznak: 
 
A Biztosítási Szerzıdés Biztosítottjai a Bankkal kötött Kölcsönszerzıdésben megjelölt, azon 18 és 65 év közötti életkorú 
adósok (adóstársra is kiterjeszthetı a biztosítási fedezet), akik nyilatkozatukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a biztosítási 
védelem reájuk kiterjedjen. A Biztosító legfeljebb addig a naptári napig nyújt biztosítási fedezetet, amíg a Biztosított (két 
Biztosított esetén bármelyikük) be nem tölti a 70. születési évét. A biztosítási szerzıdés létrejöttéhez a Biztosított(ak)nak a 
Hozzájáruló Nyilatkozatot ki kell töltenie és alá kell írnia. 
 
1.) A Biztosító kockázatviselése a Kölcsönszerzıdés hátralévı tartamával megegyezı idıtartamra áll fenn, kivéve a 6. 

pontban meghatározott eseteket. Amennyiben a Kölcsönszerzıdés tartama meghaladja a 30 évet, akkor a Biztosító 
kockázatviselésének tartama 30 évre korlátozódik. 
A Biztosító kockázatviselése az egyes Biztosítottak vonatkozásában  

- a Hozzájáruló Nyilatkozat Biztosított és Szerzıdı általi aláírását követı nap 0 órakor, vagy 
- amennyiben a Hozzájáruló Nyilatkozat aláírása korábbi, mint a Kölcsönszerzıdés alapján történt kölcsön 

folyósításának napja, csak a kölcsön folyósításának napja 0 órakor kezdıdik, 
feltéve, hogy a Szerzıdı az adott Biztosítottra vonatkozó biztosítási fedezetre vetített esedékes biztosítási 
díjat az elszámolási határidın belül a Biztosító részére megfizette. 

Mindkét esetben a Biztosító kockázatviselésének feltétele, hogy a Biztosító a biztosítási szerzıdés ügyfélre való 
kiterjesztését ne utasítsa el. 

2.) A biztosítás keretében a Biztosító a Biztosítottaknak a kockázatviselés tartamán belül bekövetkezı halála esetén, a 
Biztosítási Feltételekben meghatározottak szerint a halál idıpontjában még fennálló tıketartozás eredeti 
devizanemben történı kifizetését nyújtja szolgáltatásként. A szolgáltatás kifizetése a Kedvezményezett részére 
történik.  

 
3.) A biztosítási szolgáltatás Kedvezményezettje a biztosított írásbeli hozzájárulása alapján az UniCredit Bank Hungary 

Zrt.  
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4.) A Biztosító kockázatviselése az adott biztosított vonatkozásában megszőnik: 
a. a Kölcsönszerzıdés lejáratakor, az utolsó törlesztı részlet esedékességének napján vagy a 30 éves tartam 

elteltével; 
b. a Kölcsönszerzıdés lejáratát megelızı bármilyen okból való megszőnése esetén a Kölcsönszerzıdés 

megszőnésének napján; 
c. a Biztosított (két Biztosított esetén bármelyikük korábbi) halálával, a halál bekövetkezésének napján 24 

órakor; 
d. a Biztosított (két Biztosított esetén bármelyikük) 70. életévének betöltésével, az életkor betöltésének napját 

megelızı napon 24 órakor; 
e. az adott Biztosítottra, illetıleg két Biztosított esetén a két Biztosítottra együttesen vonatkozó meg nem fizetett 

biztosítási díj esedékességét követı 90 nap elteltével; 
f. a Biztosított(ak) felmondásával, azon Biztosítási idıszak (naptári hónap) utolsó napján 24 órakor, amelyben a 

Szerzıdı a felmondó nyilatkozatot kézhez vette; 
g. a Szerzıdı és a Biztosító közötti biztosítási szerzıdés megszőnése esetén a Biztosító kockázatviselése 

valamennyi Biztosított vonatkozásában a Szerzıdés megszőnésének idıpontjában. 
 

5.) a, A biztosítás folyamatos, havi díjfizetési gyakoriságú. A biztosítási díjat a Szerzıdı fizeti meg a Biztosítónak. 
A Szerzıdı - minden a Szerzıdıt megilletı jog és kötelezettség megtartása mellett - az általa a Biztosító 
részére megfizetendı havi biztosítási díjnak a Biztosítottra esı arányos részét a Biztosított által a 
Hozzájáruló nyilatkozatban adott felhatalmazás alapján a Biztosítottra vonatkozó kockázatviselés 
kezdetétıl áthárítja a Biztosítottra.  

 

b, Az áthárításra kerülı díjrészt a Szerzıdı számítja ki és a Kölcsönszerzıdésben meghatározott havi 
törlesztı részletet meghaladóan (külön terhelésként), de azzal egyidejőleg szedi be a Biztosítottól.  
Az áthárított biztosítási díj összege a biztosítási díj alapjának (ide értve a forintban fizetett, deviza alapú 
hitelek törlesztı részletének deviza-árfolyamváltozás miatti változását is) változásával módosulhat.  

 

c, A biztosítási díj kiszámítása a Biztosító díjszabása alapján a Kölcsönszerzıdés mindenkori aktuális 
pénznemében történik a biztosítási díj alapját képezı aktuális havi törlesztı részlet összegének és a Biztosító 
aktuális díjszabása alapján meghatározott biztosítási díjtételnek a szorzataként. 
A biztosítási díj alapja megegyezik az esedékes havi törlesztı részlettel, mely magában foglalja a tıke- és 
kamattörlesztést, valamint az esetleges kezelési költséget.  
A Biztosítási díjat a Kölcsönszerzıdés mindenkori aktuális pénznemében kell megfizetni. 
 

d, A biztosítási díjat annak a naptári hónap utolsó napjáig terjedı idıszakra kell megfizetni, amelyben a Biztosító 
kockázatviselése véget ért.  
 

e, Az aktuális díjtétel a havi törlesztırészlet %-ában: 
- egy Biztosított esetén: 5,5 % 
- két Biztosított esetén: 10,45 % 
 

6.) A Biztosító és a Szerzıdı jogosultak a biztosítási díjat módosítani. 
Ha a Biztosító és a Szerzıdı a díjtétel(ek) módosításáról állapodnak meg, a Szerzıdı legalább a díjmódosítás 
hatályba lépését megelızıen 30 nappal korábban értesíti a díjmódosítással érintett Biztosítottakat a díj módosulásáról. 
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Ha a Biztosított a díjmódosítást nem fogadja el, jogosult a rá vonatkozó biztosítási jogviszonyt a Szerzıdıhöz 
intézett írásbeli nyilatkozattal a biztosítási idıszak (naptári hónap) végére felmondani. 
 

7.) A Biztosító a Biztosítási Feltételekben meghatározott esetekben mentesülhet a szolgáltatási kötelezettség alól, 
illetve bizonyos eseményeket kizár a kockázatviselésbıl (pl. öngyilkosság, bőncselekményben való részvétel). 
 

8.) A Biztosított változás-bejelentési kötelezettsége: a Biztosított köteles biztosítotti jogviszonyának tartama alatt a 
Biztosítási Feltételekben meghatározott lényeges körülményekben bekövetkezett változásokat, annak megtörténtétıl 
számított 8 napon belül a Biztosítónak írásban bejelenteni. Lényegesnek minısül az a körülmény, amit a Biztosító a 
Biztosított Hozzájáruló Nyilatkozatán ekként jelöl meg, illetve amelyekrıl írásbeli bejelentést kér, így különösen a 
Biztosított lakcíme. A Biztosított fenti kötelezettségének elmulasztása a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége alóli 
mentesülésének jogkövetkezményével járhat. A Biztosító jogosult a Biztosított közlési- és változás-bejelentési 
kötelezettségének teljesítése során közölt adatok ellenırzésére. 
 

9.) A biztosítás maradékjogokkal nem rendelkezik, reaktiválásra (a biztosítás újbóli érvénybe helyezésére) nincs 
lehetıség. 

 

10.) A Biztosított örököse, illetve közeli hozzátartozója (továbbiakban: Igény Bejelentı) a biztosítási eseményt a 
bekövetkezésétıl számított 15 napon belül köteles a Biztosítónak az alábbi címen írásban bejelenteni: 1428 
Budapest, Pf. 5. 

 

11.) Az Igény Bejelentı köteles a Biztosító szolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges valamennyi, a 
Biztosítási Feltételekben meghatározott dokumentumot a Biztosító rendelkezésére bocsátani. 

 

12.) A Biztosítási Szerzıdésre irányadó jog a magyar jog, a biztosítási fedezettel kapcsolatos esetleges jogvitákra a 
magyar jogot kell alkalmazni. 

 

13.) A Biztosító neve, székhelye:  
 

ERGO Életbiztosító Zrt.   
1082 Budapest, Futó u. 47-53. 
 

 
 
 
 

14.) A Szerzıdı neve, címe:  
UniCredit Bank Hungary Zrt.  
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 
 

15.) Panaszok intézése: 

A biztosítási szerzıdéssel kapcsolatban felmerült panaszokat a Biztosítónál lehet bejelenteni: 
A Szerzıdı, Biztosított, Kedvezményezett (továbbiakban ügyfél) a Biztosító magatartására, tevékenységére vagy 
mulasztására vonatkozó panaszát  
- szóban (személyesen, telefonon) vagy 
- írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben)  
közölheti a Biztosítóval az alábbi elérhetıségek révén. 
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Panaszkezelı szervezeti egység: 
ERGO Életbiztosító Zrt. Ügyfélszolgálat 
1082 Budapest, Futó u. 47-53. III. emelet 
Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf.: 5.  
Tel: (36 1) 877-1111 Fax: (36 1) 877- 1110 
Email: ergo@ergo.hu  honlap: www.ergo.hu  
 

 
 
 
 
 
 

 
A panasz elutasítása esetén az ügyfelek: 

- a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérıl szóló törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések 
megsértése esetén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél (1013 Budapest, Krisztina körút 39., postacíme: 
1535 Budapest, 114. Pf.: 777., tel.: +361-489-91-00) fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhetnek, vagy  

- a szerzıdés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszőnésével, továbbá a szerzıdésszegéssel és 
annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhatnak, vagy a Pénzügyi Békéltetı Testület (1013 
Budapest, Krisztina krt. 39., postacíme: 1525 Budapest BKKP Pf.: 172., tel.: +361-489-9100) eljárását 
kezdeményezhetik. 
 

16.) A Biztosító felügyeleti szerve: 
 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
1013 Budapest, Krisztina krt. 39. 
 

 


