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ERGO Unit Linked REGNUM és NOVUM életbiztosítás különös feltételeinek (alapbiztosítás) 
2. sz. Függeléke (euróban) 

 
1. Minimális díjak: 

- Folyamatos díjas szerzıdések esetén: 
Minimális éves díj: 360 Euró 
Minimális féléves díj: 180 Euró 
Minimális negyedéves díj: 90 Euró 
Minimális havi díj: 30 Euró 

 
- Egyszeri díjas szerzıdések esetén: 

Minimális egyszeri díj: 2.000 Euró 
 

2. Minimális eseti díj: 500 Euró 
 

3. Kezdeti kezelési költség: 
- Folyamatos díjas szerzıdések esetén, amennyiben 20 év vagy rövidebb a tartam, akkor a tartam során befizetendı összes 

díj 5,5%-a, vagy amennyiben 20 évnél hosszabb a tartam, akkor a tartam elsı 20 éve során befizetendı összes díj 5,5%-a, 
amelyet a szerzıdés elsı 36 hónapja alatt von le a biztosító.  

Levonása a díjfizetési gyakoriságtól függıen: 
Havi díjfizetési gyakoriság esetén: havonta a teljes költség 1/36 –a,  
Negyedéves díjfizetés esetén: negyedévente a teljes költség 1/12-e, 
Féléves díjfizetés esetén: félévente a teljes költség 1/6 –a, 
Éves díjfizetési gyakoriság esetén: évente a teljes költség 1/3-a kerül levonásra. 

 
- Egyszeri díjas szerzıdések esetén, ha az egyszeri díj összege: 

5.000 Eurónál alacsonyabb, akkor az egyszeri díj 5%-a, 
ha 5.000 Euró vagy annál nagyobb és nem éri el a 20.000 Eurót, akkor az egyszeri díj 4%-a, 
ha 20.000 Euró vagy annál nagyobb és nem éri el a 30.000 Eurót, akkor az egyszeri díj 3%-a, 
ha 30.000 Euró vagy annál nagyobb és nem éri el az 50.000 Eurót, akkor az egyszeri díj 2%-a, 
ha 50.000 Euró vagy annál nagyobb és nem éri el a 100.000 Eurót, akkor az egyszeri díj 1%-a, 
100.000 Euró vagy a fölötti összeg esetében egyedileg kerül megállapításra. 

Egyszeri díjas szerzıdések esetén a szerzıdés kötvényesítésekor kerül levonásra. 
 

4. Kezdeti adminisztrációs költség: 
- Folyamatos díjas szerzıdések esetén a tartam során befizetendı összes díj 2%-a, de minimum 50 Euró, maximum 300 Euró, 

amelyet a szerzıdés elsı 24 hónapja alatt von le a biztosító. 
Levonása a díjfizetési gyakoriságtól függıen: 

Havi díjfizetési gyakoriság esetén: havonta a teljes költség 1/24 –e,  
Negyedéves díjfizetés esetén: negyedévente a teljes költség 1/8-a, 
Féléves díjfizetés esetén: félévente a teljes költség 1/4 –e, 
Éves díjfizetési gyakoriság esetén: évente a teljes költség 1/2-e kerül levonásra. 

 
- Egyszeri díjas szerzıdések esetén az egyszeri díj 1%-a, de minimum 20 Euró, maximum 50 Euró, amely költség a szerzıdés 

kötvényesítésekor kerül levonásra. 
 

5. Adminisztrációs költség:  
- Folyamatos díjas szerzıdések esetén havonta 1,5 Euró, amelyet a tartam elsı 10 évében von le a biztosító. 
- Egyszeri díjas szerzıdések esetén havonta 0,5 Euró, amelyet a tartam elsı 5 évében von le a biztosító. 
 

6. Fenntartási költség: 
- Folyamatos díjas szerzıdések esetén a szerzıdı számláinak aktuális értékére vetítve évente 1%, 
- Egyszeri díjas szerzıdések esetén a szerzıdı számláinak aktuális értékére vetítve évente 1,2%. 
 
Havonta az éves költség 1/12-e kerül levonásra a biztosítás teljes tartama alatt. 

 
7. Átváltási, átirányítási költség: biztosítási évenként az elsı három tranzakció ingyenes (tranzakciónak tekintve mind az átváltást, 

mind az átirányítást), minden további tranzakció esetén 20 Euró kerül levonásra.  
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8. Részvisszavásárlás, visszavásárlás költsége:  
- Folyamatos díjas szerzıdések esetén: 15 Euró 
- Egyszeri díjas szerzıdések esetén: 

az elsı biztosítási évben a kivont összeg 4%-a, de minimum 25 Euró, 
a második biztosítási évben a kivont összeg 3%-a, de minimum 25 Euró, 
a harmadik biztosítási évben a kivont összeg 2%-a, de minimum 25 Euró, 
a negyedik évtıl 25 Euró. 

 
9. Minimális rész-visszavásárlási összeg: 500 Euró 

 
10. Maximális rész-visszavásárlási összeg: úgy kerül meghatározásra az összeg, hogy minimálisan 1.000 Euró maradjon a számla 

aktuális értéke a részvisszavásárlást követıen. 
 

11. A szerzıdı számlájának minimális értéke: 50 Euró 
 

12. A szerzıdı eseti díjszámlájának minimális értéke: 50 Euró 
 

13. Rendkívüli írásbeli tájékoztatás költsége: 2 Euró 
 

14. Aktuális haláleseti biztosítási összeg (ERGO Regnum alapbiztosítás különös feltételei 5. pont): 
- Folyamatos díjas szerzıdések esetén a szerzıdés teljes tartama során várhatóan befizetésre kerülı összes díj 10%, 50%, 

100%, 150%, 200%, 250 % vagy 300%-a lehet a szerzıdı választása alapján, 
- Egyszeri díjas szerzıdések esetén a szerzıdı választása szerinti összeg, de minimum 2.000 Euró és nem haladhatja meg a 

40.000 Eurót, ha a biztosított belépési életkora maximum 49 év, illetve nem haladhatja meg a 20.000 Eurót, ha a biztosított 
belépési életkora 50 év vagy ennél magasabb.  

 
15. Azonnali kockázatviselés maximális biztosítási összege: 20.000 Euró 
 
16. Választható kiegészítı biztosítások: 

1. Baleseti halálra szóló kiegészítı biztosítás (EF-050 technikai jelő kiegészítı biztosítás):  
Folyamatos díjas szerzıdések esetén: a kezdeti biztosítási összeg a szerzıdı választása szerinti összeg, de 1.000 
Euró és 75.000 Euró közötti összeg lehet, az aktuális baleseti halálra szóló biztosítási összeg legfeljebb 75.000 
Euró (a Biztosító szolgáltatásának maximuma), 
Egyszeri díjas szerzıdések esetén: a biztosítási összeg a szerzıdı választása szerinti biztosítási összeggel 
egyezik meg, de 2.000 Euró és 20.000 Euró közötti összeg lehet.  

2. Baleseti rokkantság esetére szóló kiegészítı biztosítás (EF-060 technikai jelő kiegészítı biztosítás):  
a kezdeti biztosítási összeg a szerzıdı választása szerinti összeg, de 1.000 Euró és 20.000 Euró közötti összeg 
lehet, az aktuális baleseti rokkantságra szóló biztosítási összeg legfeljebb 20.000 Euró (a Biztosító 
szolgáltatásának maximuma).  

3. Baleseti rokkantság esetére szóló kiegészítı biztosítás (EF-070 technikai jelő kiegészítı biztosítás):  
amelynél a biztosítási esemény bekövetkezése esetén az ERGO Novum alapbiztosítás különös feltételei 4.2. pontja 
szerinti haláleseti szolgáltatást teljesíti a biztosító  

 
17. Kockázati díjak: 
17.1.  Alapbiztosításhoz tartozó haláleseti biztosítások: 

- ERGO Regnum folyamatos díjfizetéső befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetében: A havonta levonásra kerülı 
haláleseti kockázati díjnak az alapja az aktuális szolgáltatási érték, amely az aktuális biztosítási összeg illetve a szerzıdı 
számlájának a hónap elsı banki munkanapján számított aktuális értékének a különbsége vagy nulla, ha a különbség negatív érték 
lenne. A levonásra kerülı kockázati díj az így kiszámított aktuális szolgáltatási érték és a biztosítottnak az aktuális életkora szerinti 
biztosítási díjtétel szorzataként áll elı. 

- ERGO Regnum egyszeri díjfizetéső befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetében: 
A havonta levonásra kerülı haláleseti kockázati díjnak az alapja az aktuális szolgáltatási érték, amely a szerzıdés kezdetekor 
választott biztosítási összeg. A levonásra kerülı kockázati díj a szerzıdés kezdetekor választott biztosítási összeg és a 
biztosítottnak az aktuális életkora szerinti biztosítási díjtétel szorzataként áll elı. 

- ERGO Novum folyamatos díjfizetéső befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetében: 
A havonta levonásra kerülı kockázati díj az aktuális szolgáltatási érték és a biztosítottnak az aktuális életkora szerinti biztosítási 
díjtétel szorzataként áll elı. 
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Kockázati díj (euroban) 10 euro haláleseti biztosítási összeg esetében 

Életkor Férfi Nı Életkor Férfi Nı 
15 0,00031 0,00017 41 0,00419 0,00178 
16 0,00035 0,00018 42 0,00492 0,00204 
17 0,00041 0,00019 43 0,00570 0,00232 
18 0,00046 0,00021 44 0,00650 0,00259 
19 0,00052 0,00022 45 0,00726 0,00288 
20 0,00057 0,00023 46 0,00796 0,00315 
21 0,00062 0,00023 47 0,00865 0,00343 
22 0,00068 0,00023 48 0,00933 0,00372 
23 0,00073 0,00023 49 0,01004 0,00401 
24 0,00078 0,00023 50 0,01079 0,00431 
25 0,00083 0,00025 51 0,01155 0,00461 
26 0,00086 0,00028 52 0,01232 0,00490 
27 0,00088 0,00031 53 0,01312 0,00521 
28 0,00090 0,00035 54 0,01400 0,00554 
29 0,00094 0,00039 55 0,01500 0,00590 
30 0,00103 0,00044 56 0,01613 0,00628 
31 0,00113 0,00048 57 0,01738 0,00665 
32 0,00126 0,00051 58 0,01870 0,00707 
33 0,00141 0,00054 59 0,02007 0,00756 
34 0,00160 0,00059 60 0,02145 0,00813 
35 0,00183 0,00068 61 0,02277 0,00877 
36 0,00209 0,00081 62 0,02404 0,00946 
37 0,00237 0,00097 63 0,02538 0,01024 
38 0,00269 0,00114 64 0,02691 0,01115 
39 0,00309 0,00134 65 0,02876 0,01226 
40 0,00358 0,00155    

 

17.2. Választható kiegészítı biztosítások: 
- ERGO Regnum folyamatos díjfizetéső befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetében: 

Az alapbiztosításhoz kiegészítıként választott baleseti halálra szóló kiegészítı biztosítás és a baleseti rokkantságra szóló 
kiegészítı biztosítás kockázati díjának az alapja a kiegészítı biztosításnak az aktuális szolgáltatási összege. A levonásra kerülı 
kockázati díj az aktuális szolgáltatási összeg és kiegészítı biztosítás díjtételének szorzataként áll elı. 

- ERGO Regnum egyszeri díjfizetéső befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetében:  
Az alapbiztosításhoz kiegészítıként választott baleseti halálra szóló kiegészítı biztosítás kockázati díjának az alapja a kiegészítı 
biztosításnak az aktuális szolgáltatási összege. A levonásra kerülı kockázati díj az aktuális szolgáltatási összeg és kiegészítı 
biztosítás díjtételének szorzataként áll elı. 

- ERGO Novum folyamatos díjfizetéső befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetében: 
Az alapbiztosításhoz kiegészítıként választott baleseti rokkantságra szóló kiegészítı biztosítás kockázati díjának az alapja a 
kiegészítı biztosításnak az aktuális szolgáltatási összege. A levonásra kerülı kockázati díj az aktuális szolgáltatási összeg és 
kiegészítı biztosítás díjtételének szorzataként áll elı. 
 

Kockázati díj (euroban) 100 EUR biztosítási összeg esetében 

EF-050 technikai jelő baleseti halálra szóló kiegészítı biztosítás 0,00833 
EF-060 technikai jelő baleseti rokkantságra szóló kiegészítı biztosítás 0,00833 
EF-070 technikai jelő baleseti rokkantságra szóló kiegészítı biztosítás 0,00833 
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ERGO Unit Linked REGNUM és NOVUM életbiztosítás különös feltételeinek (alapbiztosítás) 
2. sz. Függeléke (forintban) 

 
1. Minimális díjak: 

- Folyamatos díjas szerzıdések esetén: 
Minimális éves díj: 90.000 Forint 
Minimális féléves díj: 45.000 Forint 
Minimális negyedéves díj: 22.500 Forint 
Minimális havi díj: 7.500 Forint 

 
- Egyszeri díjas szerzıdések esetén: 

Minimális egyszeri díj: 500.000 Forint 
 

2. Minimális eseti díj: 125.000 Forint 
 

3. Kezdeti kezelési költség: 
- Folyamatos díjas szerzıdések esetén amennyiben 20 év vagy rövidebb a tartam, akkor a tartam során befizetendı összes díj 

5,5%-a, vagy amennyiben 20 évnél hosszabb a tartam, akkor a tartam elsı 20 éve során befizetendı összes díj 5,5%-a, 
amelyet a szerzıdés elsı 36 hónapja alatt von le a biztosító. 
Levonása a díjfizetési gyakoriságtól függıen: 

Havi díjfizetési gyakoriság esetén: havonta a teljes költség 1/36 –a,  
Negyedéves díjfizetés esetén: negyedévente a teljes költség 1/12-e, 
Féléves díjfizetés esetén: félévente a teljes költség 1/6 –a, 
Éves díjfizetési gyakoriság esetén: évente a teljes költség 1/3-a kerül levonásra. 

 
- Egyszeri díjas szerzıdések esetén, ha az egyszeri díj összege: 

1.250.000 Forintnál alacsonyabb, akkor az egyszeri díj 5%-a, 
ha 1.250.000 Forint vagy annál nagyobb és nem éri el az 5.000.000 Forintot, akkor az egyszeri díj 4%-a, 
ha 5.000.000 Forint vagy annál nagyobb és nem éri el a 7.500.000 Forintot, akkor az egyszeri díj 3%-a, 
ha 7.500.000 Forint vagy annál nagyobb és nem éri el az 12.500.000 Forintot, akkor az egyszeri díj 2%-a, 
ha 12.500.000 Forint vagy annál nagyobb és nem éri el a 25.000.000 Forintot, akkor az egyszeri díj 1%-a, 
25.000.000 Forint vagy a fölötti összeg esetében egyedileg kerül megállapításra. 

 
Egyszeri díjas szerzıdések esetén a szerzıdés kötvényesítésekor kerül levonásra. 

 
4. Kezdeti adminisztrációs költség: 

- Folyamatos díjas szerzıdések esetén a tartam során befizetendı összes díj 2%-a, de minimum 15.000 Forint, maximum 
90.000 Forint, amelyet a szerzıdés elsı 24 hónapja alatt von le a biztosító. 
Levonása a díjfizetési gyakoriságtól függıen: 

Havi díjfizetési gyakoriság esetén: havonta a teljes költség 1/24 –e,  
Negyedéves díjfizetés esetén: negyedévente a teljes költség 1/8-a, 
Féléves díjfizetés esetén: félévente a teljes költség 1/4 –e, 
Éves díjfizetési gyakoriság esetén: évente a teljes költség 1/2-e kerül levonásra. 

 
- Egyszeri díjas szerzıdések esetén az egyszeri díj 1%-a, de minimum 6.000 Forint, maximum 15.000 Forint, amely költség a 

szerzıdés kötvényesítésekor kerül levonásra. 
 

5. Adminisztrációs költség:  
- Folyamatos díjas szerzıdések esetén havonta 450 Forint, amelyet a tartam elsı 10 évében von le a biztosító. 
- Egyszeri díjas szerzıdések esetén havonta 150 Forint, amelyet a tartam elsı 5 évében von le a biztosító. 
 

6. Fenntartási költség: 
- Folyamatos díjas szerzıdések esetén a szerzıdı számláinak aktuális értékére vetítve évente 1%, 
- Egyszeri díjas szerzıdések esetén a szerzıdı számláinak aktuális értékére vetítve évente 1,2%. 
 
Havonta az éves költség 1/12-e kerül levonásra a biztosítás teljes tartama alatt.  

 
7. Átváltási, átirányítási költség: biztosítási évenként az elsı három tranzakció ingyenes (tranzakciónak tekintve mind az átváltást, 

mind az átirányítást), minden további tranzakció esetén 6.000 Forint kerül levonásra.  
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8. Részvisszavásárlás, visszavásárlás költsége:  

- Folyamatos díjas szerzıdések esetén: 4.500 Forint 
- Egyszeri díjas szerzıdések esetén: 

az elsı biztosítási évben a kivont összeg 4%-a, de minimum 7.500 Forint, 
a második biztosítási évben a kivont összeg 3%-a, de minimum 7.500 Forint, 
a harmadik biztosítási évben a kivont összeg 2%-a, de minimum 7.500 Forint, 
a negyedik évtıl 7.500 Forint. 

 
9. Minimális rész-visszavásárlási összeg: 125.000 Forint 

 
10. Maximális rész-visszavásárlási összeg: úgy kerül meghatározásra az összeg, hogy minimálisan 250.000 Forint maradjon a 

számla aktuális értéke a részvisszavásárlást követıen. 
 

11. A szerzıdı számlájának minimális értéke: 15.000 Forint 
 

12. A szerzıdı eseti díjszámlájának minimális értéke: 15.000 Forint 
 

13. Rendkívüli írásbeli tájékoztatás költsége: 600 Forint 
 

14. Aktuális haláleseti biztosítási összeg (ERGO Regnum alapbiztosítás különös feltételei 5. pont): 
- Folyamatos díjas szerzıdések esetén a szerzıdés teljes tartama során várhatóan befizetésre kerülı összes díj 10%, 50%, 

100%, 150%, 200%, 250% vagy 300%-a lehet a szerzıdı választása alapján, 
- Egyszeri díjas szerzıdések esetén a szerzıdı választása szerinti összeg, de minimum 500.000 Forint és nem haladhatja 

meg a 10.000.000 Forintot, ha a biztosított belépési életkora maximum 49 év, illetve nem haladhatja meg az 5.000.000 
Forintot, ha a biztosított belépési életkora 50 év vagy ennél magasabb.  

 
15. Azonnali kockázatviselés maximális biztosítási összege: 5.000.000 Forint 

 
16. Választható kiegészítı biztosítások: 

1. Baleseti halálra szóló kiegészítı biztosítás (EF-050 technikai jelő kiegészítı biztosítás):  
Folyamatos díjas szerzıdések esetén: a kezdeti biztosítási összeg a szerzıdı választása szerinti összeg, de 
300.000 Forint és 22.000.000 Ft közötti összeg lehet, az aktuális baleseti halálra szóló biztosítási összeg legfeljebb 
22.000.000 Forint (a Biztosító szolgáltatásának maximuma), 
Egyszeri díjas szerzıdések esetén: a biztosítási összeg a szerzıdı választása szerinti biztosítási összeggel 
egyezik meg, de 500.000 Forint és 5.000.000 Forint közötti összeg lehet.  

2. Baleseti rokkantság esetére szóló kiegészítı biztosítás (EF-060 technikai jelő kiegészítı biztosítás):  
a kezdeti biztosítási összeg a szerzıdı választása szerinti összeg, de 300.000 Forint és 6.000.000 Ft közötti 
összeg lehet, az aktuális baleseti rokkantságra szóló biztosítási összeg legfeljebb 6.000.000 Forint (a Biztosító 
szolgáltatásának maximuma).  

3. Baleseti rokkantság esetére szóló kiegészítı biztosítás (EF-070 technikai jelő kiegészítı biztosítás):  
amelynél a biztosítási esemény bekövetkezése esetén az ERGO Novum alapbiztosítás különös feltételei 4.2. pontja 
szerinti haláleseti szolgáltatást teljesíti a biztosító.  
 

17. Kockázati díjak 
17.1.  Alapbiztosításhoz tartozó haláleseti biztosítások: 

- ERGO Regnum folyamatos díjfizetéső befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetében: A havonta levonásra kerülı 
haláleseti kockázati díjnak az alapja az aktuális szolgáltatási érték, amely az aktuális biztosítási összeg illetve a szerzıdı 
számlájának a hónap elsı banki munkanapján számított aktuális értékének a különbsége vagy nulla, ha a különbség negatív érték 
lenne. A levonásra kerülı kockázati díj az így kiszámított aktuális szolgáltatási érték és a biztosítottnak az aktuális életkora szerinti 
biztosítási díjtétel szorzataként áll elı. 

- ERGO Regnum egyszeri díjfizetéső befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetében: 
A havonta levonásra kerülı haláleseti kockázati díjnak az alapja az aktuális szolgáltatási érték, amely a szerzıdés kezdetekor 
választott biztosítási összeg. A levonásra kerülı kockázati díj a szerzıdés kezdetekor választott biztosítási összeg és a 
biztosítottnak az aktuális életkora szerinti biztosítási díjtétel szorzataként áll elı. 

- ERGO Novum folyamatos díjfizetéső befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetében: 
A havonta levonásra kerülı kockázati díj az aktuális szolgáltatási érték és a biztosítottnak az aktuális életkora szerinti biztosítási 
díjtétel szorzataként áll elı. 
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Kockázati díj (forintban) 1000 HUF haláleseti biztosítási összeg esetében 

Életkor Férfi Nı Életkor Férfi Nı 
15 0,03083 0,01667 41 0,41934 0,17837 
16 0,03500 0,01750 42 0,49191 0,20421 
17 0,04084 0,01917 43 0,57033 0,23172 
18 0,04584 0,02083 44 0,65042 0,25923 
19 0,05167 0,02167 45 0,72553 0,28758 
20 0,05667 0,02333 46 0,79647 0,31510 
21 0,06167 0,02333 47 0,86491 0,34345 
22 0,06750 0,02333 48 0,93337 0,37180 
23 0,07251 0,02333 49 1,00351 0,40099 
24 0,07751 0,02333 50 1,07866 0,43102 
25 0,08251 0,02500 51 1,15467 0,46105 
26 0,08584 0,02750 52 1,23151 0,49024 
27 0,08834 0,03083 53 1,31172 0,52110 
28 0,09001 0,03500 54 1,40029 0,55364 
29 0,09418 0,03917 55 1,49975 0,59035 
30 0,10251 0,04417 56 1,61343 0,62789 
31 0,11251 0,04750 57 1,73802 0,66544 
32 0,12585 0,05084 58 1,87016 0,70717 
33 0,14085 0,05417 59 2,00735 0,75557 
34 0,16003 0,05917 60 2,14543 0,81316 
35 0,18337 0,06834 61 2,27684 0,87744 
36 0,20921 0,08084 62 2,40410 0,94589 
37 0,23672 0,09668 63 2,53809 1,02438 
38 0,26924 0,11418 64 2,69139 1,11541 
39 0,30926 0,13418 65 2,87575 1,22567 
40 0,35763 0,15502    

 

17.2. Választható kiegészítı biztosítások: 
- ERGO Regnum folyamatos díjfizetéső befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetében: 

Az alapbiztosításhoz kiegészítıként választott baleseti halálra szóló kiegészítı biztosítás és a baleseti rokkantságra szóló 
kiegészítı biztosítás kockázati díjának az alapja a kiegészítı biztosításnak az aktuális szolgáltatási összege. A levonásra kerülı 
kockázati díj az aktuális szolgáltatási összeg és kiegészítı biztosítás díjtételének szorzataként áll elı. 

- ERGO Regnum egyszeri díjfizetéső befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetében:  
Az alapbiztosításhoz kiegészítıként választott baleseti halálra szóló kiegészítı biztosítás kockázati díjának az alapja a kiegészítı 
biztosításnak az aktuális szolgáltatási összege. A levonásra kerülı kockázati díj az aktuális szolgáltatási összeg és kiegészítı 
biztosítás díjtételének szorzataként áll elı. 

- ERGO Novum folyamatos díjfizetéső befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetében: 
Az alapbiztosításhoz kiegészítıként választott baleseti rokkantságra szóló kiegészítı biztosítás kockázati díjának az alapja a 
kiegészítı biztosításnak az aktuális szolgáltatási összege. A levonásra kerülı kockázati díj az aktuális szolgáltatási összeg és 
kiegészítı biztosítás díjtételének szorzataként áll elı. 

 
 

Kockázati díj (forintban) 1.000 HUF biztosítási összeg esetében 

EF-050 technikai jelő baleseti halálra szóló kiegészítı biztosítás 0,08333 
EF-060 technikai jelő baleseti rokkantságra szóló kiegészítı biztosítás 0,08333 
EF-070 technikai jelő baleseti rokkantságra szóló kiegészítı biztosítás 0,08333 

 


