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Elhalálozásra szóló életbiztosítás  
Különös Feltétele (EIGB1003V02) 

I. A biztosítási esemény  

A jelen Különös Feltételben biztosítási esemény a 
biztosított biztosítási tartam alatt bármely okból 
bekövetkezı halála. 

II. A biztosító szolgáltatása 

1. Amennyiben a biztosított a biztosítási szerzıdés tar-
tama alatt elhalálozik, a biztosító a kötvényben meg-
határozott biztosítási összeget teljesíti a kedvez-
ményezettnek vagy az engedményesnek. 

2. Amennyiben a biztosított a tartam lejáratakor életben 
van, a biztosítási szerzıdés szolgáltatás teljesítése 
nélkül megszőnik. 

3. A jelen feltételek alapján létrejövı elhalálozásra szóló 
életbiztosítási szerzıdést hitel fedezetére is lehet 
kötni. A hitel fedezetére szóló biztosítási 
szerzıdésben a szerzıdı és a biztosított csak 
azonos személy lehet.  

4. A hitel maradékösszegére szóló éves díjfizetéső 
hitelfedezeti életbiztosítás esetén a biztosítási 
szerzıdésben megállapított kezdeti biztosítási összeg 
a hiteltartozás fennállása alatt évente, minden 
tárgyév január 1. napjával változik, amely mindig 
azonos a hitelintézet által közölt tárgyév január 1. 
napján fennálló hitel-tartozás összegével. A biztosítás 
díját a biztosítási összegnek, valamint a biztosított 
nemének és aktuális életkorának figyelembevételével 
a biztosító jogosult minden biztosítási év január 1. 
napjával megállapítani. A biztosítási évforduló minden 
naptári év január 1-e. A hitel fedezetére szóló 
biztosításnak a hitel összege és járulékai erejéig 
megjelölt engedményese csak az engedményesként 
megjelölt hitelintézet hozzájárulásával változtatható 
meg. A szerzıdı a hitel és járulékai fedezetére 
szolgáló biztosítási összeg feletti biztosítási összegre 
a kedvezményezettként megjelölt hitelintézet 
hozzájárulása nélkül jogosult kedvezményezettet 
jelölni. A hitel fedezetének biztosítására a biztosító a 
szerzıdést engedményesi záradékkal látja el. 
Elhalálozás esetén a kedvezményezettnek járó 
szolgáltatási összeget a biztosító csak az enged-
ményesként megjelölt hitelintézet hozzájárulásával 
fizetheti ki. 

III. Egyéb rendelkezések 

1. A jelen különös feltétel alapján létrejövı szerzıdés 
maradékjogokat nem tartalmaz. 

2. A jelen általános feltételben nem szabályozott 
kérdésekben a VICTORIA-VOLKSBANKEN 
Életbiztosító Zrt. Általános Életbiztosítási 
Feltételeinek rendelkezései az irányadók. 

 
Elérésre és elhalálozásra szóló életbiztosítás  
Különös Feltétele (EIGB1005V02) 

I. A biztosítási esemény  

A jelen Különös Feltétel szerint biztosítási 
eseménynek minısül, ha a biztosított a biztosítási 
tartam végén életben van vagy, ha a biztosított a 
tartam alatt elhalálozik. 

II. A biztosító szolgáltatása 

1. A biztosító a biztosított biztosítási tartam alatt 
bekövetkezı halála esetén, de legkésıbb a tartam 
végén teljesíti a biztosítási összeget az 
engedményesnek illetıleg a kedvezményezettnek. 

2. A kedvezményezett az Általános Életbiztosítási 
Feltételek XII. pontjában meghatározott módon 
részesedik a biztosító által elért hozamokból. A 
biztosítási szerzıdésre vonatkozó technikai kamat 
2,5 %. 

3. A biztosítási szolgáltatás kapcsolt életbiztosítás 
esetén is csak egyszer kerül teljesítésre. 

III. A biztosítási díj megfizetése 

A biztosítási díjat annak a biztosítási évnek a végéig 
kell megfizetni, amelyben a biztosító szolgáltatása 
esedékessé válik. 

IV. Egyéb rendelkezések 

A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a 
VICTORIA-VOLKSBANKEN Életbiztosító Zrt. 
Általános Életbiztosítási Feltételeinek rendelkezései 
az irányadók. 
 


