IDŐSKORI BIZTONSÁG BIZTOSÍTÁS
Biztosítási termékismertető
A társaság: Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited, Gibraltár
Függő ügynök: 4Life Direct Kft.
A termék: IDŐSKORI BIZTONSÁG
Jelen biztosítási termékismertető csak összefoglalja a fő fedezetet és a kizárásokat. A termékre vonatkozó teljeskörű, szerződéskötést
megelőző és szerződéses tájékoztatás az Időskori Biztonság Általános Szerződési Feltételeiben, valamint Az Időskori Biztonság biztosítási
szerződés fő rendelkezései című dokumentumban érhető el.

Milyen típusú biztosításról van szó?
Az Időskori Biztonság biztosítás a biztosított fél életére vonatkozó kockázati életbiztosítás. A biztosítás a biztosított félnek különféle
események miatt bekövetkező halálára terjed ki. A biztosítási összeg a szerződő fél választása szerint alakul, a biztosító mindenkori
díjszabása szerint.

Mire terjed ki a biztosítás?
A biztosítás a biztosított fél halálára terjed ki.

Milyen korlátozások vannak
a biztosítási fedezetben?
A szerződés kockázatviselésének kezdőnapjától
számított első 6 (hat) hónapon belül bekövetkező
természetes halál esetén a biztosító a halál
bekövetkezésének napjáig befizetett biztosítási
díjak 100%-át fizeti ki a kedvezményezettnek,
nem pedig a biztosítási kötvényben szereplő
teljes biztosítási összeget. A biztosítás házastárs
módozatában ez az összeg a befizetett biztosítási
díjak 50%-a.
Ha a biztosított fél halálát a kockázatviselés
kezdő napját követő 24 (huszonnégy) hónapon
belül bármilyen szív- és érrendszeri, légzőszervi
betegség, vagy a rák bármely formája okozza,
a biztosító a halál bekövetkezésének napjáig
befizetett biztosítási díjak 100%-át fizeti ki a
kedvezményezettnek, nem pedig a biztosítási
kötvényben szereplő teljes biztosítási összeget.
A biztosítás házastárs módozatában ez az összeg
a befizetett biztosítási díjak 50%-a.
A biztosítási összeg nem jár olyan személynek,
aki szándékosan hozzájárult a biztosított fél
halálához.
A kárigény az Ön halálát követően legfeljebb
2 (két) éven belül nyújtható be.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
A biztosítás kifizetésére vonatkozó kötelezettség az
alábbi esetekben nem jön létre:
ha a biztosított fél halála a szerződés
kockázatviselésének kezdőnapjától számított
24 (huszonnégy) hónapon belül elkövetett
öngyilkosság vagy saját kezűleg okozott sérülés
eredménye;
ha a biztosított fél halála a szerződés
kockázatviselésének kezdőnapjától számított
6 (hat) hónapon belül alkoholos befolyásoltság,
kábítószer vagy a józan ítélőképesség elvesztését
okozó gyógyszer hatása miatt következik be,
kivéve a regisztrált egészségügyi szakember által
felírt gyógyszereket;
ha a biztosított fél halála a biztosított fél
bűncselekmény elkövetésében való aktív
részvételének eredményeként (a bűncselekmény
elkövetésére tett kísérletet is beleértve)
következik be;
ha a biztosított fél halála háború (akár hadüzenettel bejelentett, akár nem) vagy terrorista
cselekmény eredményeként következik be.
A kizárások teljes listája megtalálható az Időskori
Biztonság Általános Szerződési Feltételeinek
12. §-ában.

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítás a világ összes országában érvényes.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
• A biztosítási díj megfizetése a szerződés időtartama alatt.
• A biztosító értesítése a 4Life Directen keresztül az ajánlati lapon szereplő elérhetőségekben bekövetkező bármilyen
változás esetén.
• A szerződéses határidő letelte előtt a 4Life Directen keresztül benyújtani a kárigényt.
• A kárigény elbírálásához szükséges dokumentumok beküldése az igénybejelentő fél kötelezettsége.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A kötvényben szereplő havi biztosítási díj a szerződő fél által megnevezett határidőben fizetendő. Ön dönti el,
hogy automatikus díjlehívással vagy sárga postai csekkel kíván fizetni.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A szerződés a biztosítási kötvényen feltüntetett napon lép hatályba. A kötvényt az ajánlati lap visszaigazolásaként adjuk
ki, amely igazolja az igény befogadását és a szerződés létrejöttét.
A szerződés és a biztosító felelőssége az alábbi események közül a korábbi bekövetkezte esetén szűnik meg:
– az utolsó élő biztosított fél halála esetén;
– amikor a szerződő fél a szerződés felmondását kéri;
– a szerződés automatikusan megszűnik, amennyiben a biztosító korábbi fizetési felszólítása ellenére a szerződő fél az
esedékes biztosítási díjat az eredeti fizetési határidőt követő 30 (harminc) napon belül sem fizeti meg;
– a biztosítási összeg kifizetése napján.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A szerződő fél a szerződés érvényességi ideje alatt bármikor jogosult a szerződést felmondani a 4Life Direct telefonos
ügyfélszolgálatán keresztül, a 06-1-696-1400-as telefonszámon vagy írásban a következő címre küldött levélben:
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. A felmondási idő 30 napos.
Önnek a biztosítási kötvény és a szerződéses dokumentáció kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésére ahhoz,
hogy meggyőződjön arról, megfelelő szerződést kötött-e. Amennyiben Ön ez idő alatt írásban mondja fel szerződését,
a biztosító az addig esetlegesen befizetett biztosítási díjat is visszatéríti. Amennyiben Ön a harminc napot követően
mondja fel a biztosítási szerződést, Ön nem jogosult semmilyen visszatérítésre vagy kifizetésre, és a biztosító semmilyen
tőke vagy hozamgaranciát nem vállal.

Mi a kapcsolat a 4Life Direct Kft. és a biztosító között?
A biztosító nevében járunk el annak érdekében, hogy a szerződés létrejöjjön a biztosító és Ön között. Ön ezért semmiféle
díjat nem fizet nekünk. Mi a biztosítótól kapunk jutalékot, amely a teljes éves biztosítási díj meghatározott százaléka.
A biztosító továbbá átalánydíjat fizet nekünk a szerződések adminisztrációjáért, illetve az ügyfelek kárigényeinek
kezeléséért. Sem a 4Life Direct, sem pedig a Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited nem egymás
közvetett vagy közvetlen tulajdonosai, részvényesei. A 4Life Direct Kft. más pénzügyi intézménynek nem a közvetítője.
Mindkét társaság ellenőrizhető a Magyar Nemzeti Bank weboldalán (http://www.mnb.hu).

