
1.§ Általános rendelkezések

A járadékbiztosítási szerzôdés (továbbiakban: biztosítás) a jelen Különös Fel -
tételek, a Groupama Garancia Biztosító Zrt. Életbiztosítási Általános Fel té -
telei, valamint az ajánlatban foglaltak alapján jön létre a Groupama Ga ran -
cia Biztosító Zrt. (1051 Budapest, Október 6. utca 20., továbbiakban: biz -
tosító), valamint bármely személy (továbbiakban: szerzôdô) között.
A biztosító jelen szerzôdési feltételek alapján díj fizetése ellenében arra vál-
lal kötelezettséget, hogy a járadékos részére e feltételekben meghatározott
járadékot folyósít.
Amennyiben jelen Különös Feltételek bármely rendelkezése eltér az Életbiz-
tosítási Általános Feltételekben foglaltaktól, a Különös Feltételek rendel -
kezései az irányadóak.

2.§ Fogalmak

Jelen biztosítási szerzôdés szempontjából:
(1) Biztosított: A biztosítás megkötésekor legfeljebb 70 éves természetes
személy, akinek a javára a biztosítási szerzôdést megkötik. 
(2) Járadékos: Az a személy, aki a járadékszolgáltatás igénybevételére jo go -
sult. A biztosított életében a járadékos – a felek eltérô rendelkezésének
hiányában – kizárólag a biztosított lehet, a biztosított járadékszolgáltatás
tar tama alatti, garanciaidôn belül bekövetkezô halála esetén pedig a bizto -
sítási ajánlaton kedvezményezettként megjelölt személy.
(3) Biztosítási események: A jelen különös feltételek alapján létrejött szer  -
zôdés (a továbbiakban: szerzôdés) vonatkozásában biztosítási eseménynek
minôsül:
a. halasztási tartammal rendelkezô járadékbiztosítás vagy özvegyi járadék

esetén a biztosított életben léte a szerzôdésben a járadékfolyósítás kez -
de teként megjelölt idôpontban, és

b. a biztosított(ak) életben léte a biztosítási évfordulón, 
c. a biztosított vagy özvegyi járadék, illetve két életre szóló járadékbizto sítás

esetén a biztosítottak halála.
(4) Járadékszolgáltatás: A biztosító azon szolgáltatása, melyet a járadék-
szolgáltatás tartama alatt a biztosított, illetve – amennyiben a szerzôdô ga-
ran ciaidôt határoz meg – a biztosított garanciaidôn belül bekövetkezô ha -
lála esetén, a garanciaidô hátralévô tartama során a kedvezményezett ré szé -
re teljesít. A szerzôdô a biztosítási ajánlaton rögzíti a járadékszolgálta tásnak
a választott gyakoriságnak megfelelô kezdeti összegét.
(5) A járadékszolgáltatás kezdete: A szerzôdô által az ajánlaton megje -
lölt idôpont. 
Amennyiben a szerzôdô felek a járadékbiztosítási szerzôdésben özvegyi já -
ra dék szolgáltatásában állapodtak meg, a járadékszolgáltatás kezdete bár -
melyik biztosított halálának bekövetkeztét igazoló okiratnak a biztosító köt -
vényen megnevezett szervezeti egységéhez történô beérkezésének napja.
(6) A járadékszolgáltatás tartama: Járadékszolgáltatás kezdetétôl a szer  -
zôdô által a biztosítási ajánlatban meghatározott idôpontig terjedô idôszak.
a. A járadékszolgáltatás a szerzôdô választása szerint lehet egy év több szö -

röseként megválasztott idôleges (határozott) tartamú, illetve a bizto sított
haláláig szóló.

b. Özvegyi járadék esetén a járadékszolgáltatás a járadékszolgáltatás kez -
de tétôl az életben maradt biztosított haláláig tart.

c. Két életre szóló járadékbiztosítás esetén a járadékszolgáltatás a járadék-
szolgáltatás kezdetétôl az életben maradt biztosított haláláig tart.

d. A járadékszolgáltatás idôtartamát a biztosítási ajánlaton megjelöltek
szerint a biztosítási kötvény tartalmazza.

(7) Járadékszolgáltatás esedékességi idôpontjai: Azok a járadék szol gál -
tatási tartamon belüli idôpontok, amelyek a járadékszolgáltatás ajánlaton
megjelölt kezdetét, valamint annak az ajánlaton rögzített gyakoriság szerint
eltolt dátumait egy hónappal követik.
(8) Garanciaidô: Az a tartam, amelyet a szerzôdô a biztosítási szerzôdés-
ben határoz meg arra az esetre, amennyiben a biztosított a járadékfolyó sí -
tás megkezdését követôen elhalálozna. 
a. A garanciaidô a járadékfolyósítás megkezdésétôl a biztosítási ajánlatban

rögzített ideig tart. A garanciaidô tartama csak egész év lehet.
b. A garanciaidô idôtartamát a biztosítási ajánlaton megjelöltek szerint a

biztosítási kötvény tartalmazza.
c. Az idôleges (határozott tartamra szóló) járadékbiztosítási szerzôdések

esetén a járadékszolgáltatás tartamának egy évvel meg kell haladnia a
ga ranciaidô tartamát.

(9) Kockázati többletszolgáltatás: Amennyiben a biztosítási ajánlaton a
szer  zôdô azt megjelöli, a biztosító a biztosítottnak a garanciaidô letelte
után a járadékfolyósítás alatt, valamint a garanciaidô nélkül megkötött
szer   zôdések esetén a járadékfolyósítás alatt bekövetkezett halála esetén a
halál bekövetkeztekor aktuális, tárgyévi járadéktag egy éves összegének
megfelelô szolgáltatást fizet ki a kedvezményezett részére – függetlenül az
addig kifizetett járadékok összegétôl.
A határozott tartamú szerzôdések esetében a többletszolgáltatást
csak a tartam alatt bejelentett halálesetre vállalja a biztosító.
(10) Két életre szóló járadékbiztosítás: A szerzôdô felek erre irányuló
megállapodása esetén a járadékbiztosítás két biztosított életére is létre-
jöhet. Amennyiben a szerzôdô az ajánlaton ezt megjelölte, a biztosító
azon nal induló, élethosszig tartó járadékot szolgáltat, amíg bármelyik biz-
tosított életben van. A biztosító a járadékot az ajánlatban megjelölt módon
és arányban folyósítja a biztosítottak, illetve az életben maradt biztosított
részére. Az egyik biztosított halála esetén a teljes járadékra az életben
maradt biztosított jogosult. 
Két életre szóló járadékbiztosítás megjelölése esetén nincs lehetôség
garanciaidô, valamint kockázati többletszolgáltatás igénybe vé te lére.
(11) Özvegyi járadék: A szerzôdô felek erre irányuló megállapodása ese -
tén a járadékbiztosítás két biztosított életére is létrejöhet. Özvegyi járadék-
szolgáltatás választásakor a biztosító bármelyik biztosított halála esetén –
az ajánlatban megjelölt módon – azonnal induló, élethosszig tartó jára dé -
kot szolgáltat az életben maradt biztosított részére. A biztosító a járadékot
az életben maradt biztosított haláláig folyósítja. 
Özvegyi járadék szolgáltatás megjelölése esetén nincs lehetôség ga -
ran ciaidô, valamint kockázati többletszolgáltatás igénybevételére.
(12) A halasztás tartama: A biztosítás tartamának kezdete, valamint a já -
radékszolgáltatás kezdete közötti tartam.
a. A halasztási tartamot a szerzôdô a biztosítási ajánlaton úgy határozhat-

ja meg, hogy a halasztási tartam csak egész év lehet.
b. A halasztás idôtartamát a biztosítási ajánlaton megjelöltek szerint a biz-

tosítási kötvény tartalmazza.
(13) Biztosítási idôszak: A biztosítási idôszak 1 év.
(14) Biztosítás tartamának kezdete: Az ajánlat aláírásának dátuma.
(15) Biztosítási évforduló: A biztosítás tartamán belüli, a biztosítási aján-
lat aláírásának megfelelô nap. 
Özvegyi járadék esetén az egyik biztosított halálakor a biztosítási évforduló
a biztosítás tartamán belüli, a biztosított halálának megfelelô napra vál-
tozik.
(16) Tartalékok: A biztosító a biztosítási szerzôdésben vállalt kötelezett sé -
gei teljesítésére a biztosítási díj és az elért befektetési hozamok alapján
szer zôdésenként a hatályos jogszabályoknak megfelelôen biztosítástech-
nikai tartalékokat képez. A tárgyévi szolgáltatást a függô károk tartalé ká -
ból teljesíti, a további szolgáltatás fedezetére a hatályos jogszabályoknak
meg felelôen életbiztosítási díjtartalékot képez. A biztosító e tartalékokat
biz tosítási szerzôdésenként nyilvántartja.
(17) Technikai kamat: Mértéke 2,5%. A biztosító garantálja, hogy a jára -
dék szolgáltatás fedezetére képzett életbiztosítási díjtartalékhoz a szerzôdés
tartama alatt legalább évi 2,5% hozamot ír jóvá, még abban az esetben is,
ha az e tartalék befektetésével elért hozam ennél kevesebb lenne.
A biztosító a biztosítási díj mértéke alapján – a díjszabás szerint – a garan-
tált technikai kamat elôre történô beszámításával állapítja meg a járadék
összegét.
(18) Többlethozam: A életbiztosítási díjtartalék befektetésén elért ho-
zam nak a technikai kamatot meghaladó része, amelynek legalább 90%-át
a biztosító jelen szerzôdés 11.§-ban meghatározott módon visszajuttatja a
biztosított, illetve a biztosítottak részére.
(19) Egyösszegû megváltási érték: Az egyösszegû megváltás tárgyát
képezô járadékszolgáltatás a biztosítás hátralévô garanciaidejére fedezetet
adó tartalékrészeinek aktuális értéke.

3.§ A biztosítás tartama

A biztosítás tartama a biztosítási szerzôdés létrejöttétôl a biztosítás meg -
szû néséig tart. A jelen feltételek alapján létrejövô biztosítási szerzôdés a
felek megállapodása szerint idôleges (határozott tartamú) vagy élethosszig
szóló tartamú lehet.
Idôleges biztosítás esetén az ajánlaton rögzíteni kell annak tartamát.
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4.§ Bejelentési kötelezettség

A biztosított életben létét a biztosítási évfordulón a biztosítóhoz intézett
írásbeli nyilatkozattal évenként köteles igazolni. Két életre szóló járadék-
biztosítás és özvegyjáradék esetén mindkét biztosított köteles életben létét
a biztosítási évfordulón a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal igazol-
ni. Ennek érdekében a biztosító, az általa e célra rendszeresített nyom tat -
ványt évenként megküldi. A biztosított(ak) annak kézhezvételétôl számított
15 napon belül köteles(ek) azt a biztosítónak visszajuttatni. Amennyiben
e kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a biztosító a járadék fo -
lyó sítását az igazolás kézhezvételéig, illetve a biztosított vagy biz-
tosítottak halálát igazoló okirat beérkezéséig felfüggesztheti.

5.§ Változás-bejelentési kötelezettség

A szerzôdô, illetve a biztosított jogutódja köteles a biztosított, illetve két
életre szóló járadékbiztosítás vagy özvegyi járadék esetén az életben ma -
radt biztosított halálát a biztosító bármely szervezeti egységénél bejelen-
teni, valamint a halált igazoló okiratokat benyújtani.

6.§ A biztosító kockázatviselése

A biztosító kockázatviselése az azt követô nap 0 órájakor kezdôdik, amikor
a szerzôdô fél a biztosítási díjat a biztosító számlájára vagy pénztárába be -
fizeti, illetôleg amikor a díj megfizetésére vonatkozóan halasztásban álla -
podtak meg, vagy a biztosító díj iránti igényét bírósági úton érvényesíti.

7.§ A biztosítás díja

A biztosítás díja a biztosítás teljes tartamára vonatkozóan egyösszegben,
elô re fizetendô és az ajánlat aláírásakor esedékes.

8.§ A biztosító szolgáltatása

(1) A biztosító a 2.§ alapján a járadékszolgáltatás esedékességétôl a jára -
dék szolgáltatás tartamának végéig, de legfeljebb a biztosított haláláig az
ajánlaton meghatározott rendszerességgel járadékszolgáltatást teljesít a
biz tosított részére.
Az éves járadékszolgáltatás a járadékos és a biztosító adott idôszakra vo nat -
kozó elôzetes megállapodása alapján az adott éven belül tetszôleges üte -
mezéssel is kifizethetô. Ennek költsége az éves járadékszolgáltatás 1%-a,
amit a biztosító a kifizetendô szolgáltatásból von le.
(2) Amennyiben a szerzôdô felek két életre szóló járadékbiztosításban álla -
podtak meg, a biztosító a járadék összegét a járadékszolgáltatás kezdetétôl
az ajánlatban megjelölt módon folyósítja a biztosítottak, illetve az életben
maradt biztosított részére. 
(3) Amennyiben a szerzôdô felek özvegyi járadékszolgáltatásban állapod-
tak meg, a biztosító a 2.§-ban meghatározott járadékszolgáltatás kezde-
tétôl az életben maradt biztosított részére élethosszig tartó járadékszolgál-
tatást teljesít.
(4) Két életre szóló járadékbiztosítás és özvegyi járadék kivételével, a bizto -
sí tottnak a járadékszolgáltatás megkezdése elôtt bekövetkezett halála ese -
tén a biztosító a járadékbiztosításra befizetett díj többlethozammal emelt
összegét téríti vissza a kedvezményezettnek. 
(5) A biztosítottnak a járadékszolgáltatás megkezdését követôen, de még
a garanciaidô tartamán belül bekövetkezett halála esetén a járadékszolgál-
tatást a biztosító a garanciaidô végéig a kedvezményezettnek teljesíti.
(6) A biztosítottnak a járadékfolyósítás megkezdését követôen, a garancia -
idô lejárata elôtt bekövetkezett halála esetén a kedvezményezett kérheti a
garanciaidô hátralevô idejére járó járadékszolgáltatás egyösszegû meg vál -
tását és a szerzôdés egyösszegû megváltási értékének kifizetését.
(7) Amennyiben a biztosítási szerzôdésben nem jelöltek kedvezmé nye zet tet,
illetôleg a kedvezményezett jelölés a biztosított halálakor már nincs ha -
tályban, a biztosító a garanciaidô hátralévô tartamára esedékes járadék szol -
gáltatás egyösszegû megváltási értékét fizeti ki a biztosított örö kö sé nek. 
(8) Amennyiben a szerzôdô fél errôl a biztosítási ajánlaton rendelkezik, a
biztosítottnak a garanciaidô letelte után a járadékfolyósítás alatt, valamint
a garanciaidô nélkül megkötött szerzôdések esetén a járadékfolyósítás alatt
bekövetkezett halála esetén a biztosító a 2.§-ban meghatározott kockáza-
ti többletszolgáltatást nyújtja a kedvezményezettnek.

9.§ A járadékszolgáltatás módja és területi hatálya

(1) A biztosító a járadékszolgáltatást a magyar törvényes fizetôeszközben,
az arra jogosult által megjelölt módon teljesíti.
(2) A biztosító járadékszolgáltatást csak Magyarország területén teljesít.

10.§ A biztosítás megszûnése

A biztosítás megszûnik:
(1) a járadékszolgáltatás biztosítási kötvényben meghatározott idôleges
(határozott) tartamának lejártával;

(2) a járadékfolyósítás tartama alatt azon hónap utolsó napján, melyben a biz   -
tosított halála bekövetkezett, kivéve, ha a biztosító szolgáltatását a felek meg -
állapodása értelmében a továbbiakban a kedvezményezett részére teljesíti;
(3) két életre szóló járadékbiztosítás esetén a járadékfolyósítás tartama
alatt azon hónap utolsó napján, amelyen az életben maradt biztosított ha -
lá la bekövetkezett;
(4) özvegyi járadékszolgáltatás esetén a járadékfolyósítás tartama alatt
azon hónap utolsó napján, amelyen az özvegyi járadékszolgáltatásra jogo-
sult biztosított halála bekövetkezett;
(5) a biztosítottnak a járadékszolgáltatás megkezdését követô halála esetén
a hátralevô garanciaidô leteltével, illetve a garanciaidô hátralévô tartamára
járó járadék egyösszegû megváltási értékének a kedvezményezett részére
történô kifizetésével;
(6) a kedvezményezett halála esetén, illetôleg amennyiben a kedvez mé nye -
zett jelölés a biztosított halálakor nincsen hatályban, a garanciaidô hátra lé -
vô tartamára járó járadék egyösszegû megváltási értékének a biztosított
örököse részére történô kifizetésével;
(7) két életre szóló járadékbiztosítás és özvegyi járadék kivételével, a bizto -
sí tott járadékfolyósítás megkezdése elôtti halála esetén a többlethozammal
meg emelt biztosítási díjnak a kedvezményezett részére történô vissza fi ze -
té sével;
(8) a járadékfolyósítás megkezdése elôtt a szerzôdô arra irányuló írásbeli
nyi latkozata alapján a szerzôdés 12.§-ban meghatározott visszavásárlási
összegének kifizetésével;
(9) amennyiben a szerzôdô felek kockázati többletszolgáltatás nyújtásáról
állapodtak meg, úgy a feltételek szerint kifizethetô, 2.§ szerinti kockázati
többletszolgáltatás teljesítésével.
Amennyiben a biztosítás a járadékfolyósítás megkezdését követôen a jára -
dé kos elhalálozása miatt szûnik meg, és a biztosító a járadékos haláláról csu -
pán egy késôbbi idôpontban értesül, az általa ezen okból teljesített több -
letszolgáltatást, a jogtalanul kifizetett összeget a biztosító visszakö ve telheti.

11.§ Többlethozam visszajuttatás

A biztosító jogosult minden három teljes naptári év elteltével az utolsó ren-
delkezésre álló néphalandósági tábla alapján felülvizsgálni az életbiztosítási
díjtartalék elégségességét, és a meglévô járadékbiztosítási állomány védel -
mé ben jogosult az utolsó rendelkezésre álló néphalandósági táblát a meg -
lé vô állományra is alkalmazni, és az életbiztosítási díjtartalékot a többlet ho -
zam visszajuttatandó részébôl növelni. Az életbiztosítási díjtartalék növelé -
se többlethozam visszajuttatásnak minôsül.
A biztosító a tartaléknövelésre fordított többlethozamon felül megmaradt
visszajuttatandó többlethozamot a szolgáltatás összegének emelésére for -
dítja.
Az elsô többlethozam visszajuttatásra 2006-ban, majd minden harmadik
nap tári évben, július 1-jéig kerül sor. A visszajuttatandó többlethozammal
növelt szolgáltatás az ezt követô elsô biztosítási évfordulótól esedékes. 
A biztosító ekkor értesíti a szerzôdôt a tárgyévben folyósítandó járadék
mér tékérôl, és a biztosítási évfordulón jóváírt hozam mértékérôl.

12.§ Visszavásárlás

(1) A biztosítás a járadékfolyósítás megkezdése elôtt visszavásárolható.
A biztosítás a járadékfolyósítás megkezdését követôen nem vásárol-
ható vissza.
(2) A biztosítási szerzôdés adott évfordulókon érvényes visszavásárlási érté -
keit a biztosítási szerzôdés részét képezô, a kötvény mellékleteként meg -
kül dött Termékismertetô II. rész tartalmazza. Biztosítási év közben történô
visszavásárlás esetén a visszavásárlási összeg meghatározása a biztosítási év
elején és végén érvényes értékek alapján, a biztosítási évbôl a visszavásár-
lásig eltelt idô figyelembe vételével történik. 
A megadott értékek az alábbiakban leírt feltételezések mellett érvényesek,
abban az esetben, ha a szerzôdô a szerzôdéses kötelezettségeinek folya -
ma tosan eleget tesz. A visszajuttatott többlethozamot az adatok elôrejel -
zésénél a biztosító nem veszi figyelembe.
(3) A visszavásárlási összeg kifizetése az ahhoz szükséges utolsó okirat
beérkezését követô 15 napon belül történik.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13.§ 

A biztosítás vonatkozásában a biztosító kötvénykölcsönt nem nyújt.
A biztosítást nem lehet díjmentesen leszállítani.

14.§ 

A jelen feltételekben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Magyar
Köztársaság Polgári Törvénykönyvérôl szóló 1959. évi IV. törvény és az
egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.
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