Maraton
életbiztosítás

Ez az összefoglaló segít megismerni az NN Biztosító Zrt. 304 jelű Maraton életbiztosításának főbb jellemzőit, és bemutatja
Önnek a termék legfontosabb tulajdonságait. A jelen tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek, sem
a biztosítási termékek részletes ismertetésének, és nem helyettesíti a szerződési feltételekben leírtakat. A biztosítási
ajánlat megtétele előtt kérjük, olvassa át az Általános Életbiztosítási Szabályzatot, a 304 jelű életbiztosítás és az ahhoz
köthető kiegészítő biztosítások feltételeit és azok mellékleteit, és csak ezek ismeretében kösse meg a biztosítási
szerződést. A baleseti asszisztencia szolgáltatásokat a Teladoc Hungary Kft. nyújtja.
Ha további kérdése merülne fel a termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon biztosítási tanácsadójához, vagy hívja
az NN telefonos ügyfélszolgálatát a 1433 számon.
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Tudatos felkészülés
az elmúlásra
Ahogy telnek életünk évei, és ahogy egyre idősebbek leszünk, úgy kezd el szinte
minden embert foglalkoztatni az elmúlás. És ahogy bekúszik a fejekbe a halál
gondolata, úgy vetődik fel egyre gyakrabban a kérdés: ha meghalunk, akkor ki és leginkább miből - gondoskodik majd a temetésünkről és annak költségeiről?
Általában az idősebb korosztályra jellemző, hogy a saját halálának gondolatát
képes objektíven kezelni, és arra észszerű szempontok alapján gondolni. Sajnos
előbb-utóbb mindenki meghal, a temetés és az egyéb járulékos költségek pedig
igen magasak. Egy tragédia bekövetkezésekor ugyan nem ez az elsődleges
szempont, hiszen egy szeretett családtag elvesztését feldolgozni nagyon nehéz,
és ezenkívül is éppen elég megoldandó feladata, gondja lesz a veszteséggel
küzdő családtagoknak. Mégis gyakran előfordul, hogy a végtisztesség
megadása komoly anyagi terhet ró a hátrahagyottakra.
Viszont ha a halál eshetőségére, és a következtében felmerülő költségekre
előre felkészülünk, akkor hatalmas terhet vehetünk le szeretteink válláról.

Nehéz helyzet a halál után
A temetés költségét nagyon sok tényező befolyásolja, azonban egy biztos:
nagyságrendileg minimum 250-300 ezer forintba kerül egy temetési szertartás,
és ez az összeg magasabb lehet az egyéni igények és a kiegészítő szolgáltatások függvényében.
Ha egy temetés várható költségeit összevetjük az átlagos havi nyugdíjjal, akkor
elmondható, hogy több mint két-három havi nyugdíj összegébe kerülhet a
temetkezés. Bár sokan rendelkeznek kisebb-nagyobb megtakarítással, ekkora
összeget csak nagyon kevesen tudnak könnyedén kifizetni.
Az is komoly gondot okozhat, ha az elhunyt még életében félretett valamennyi
pénzt a saját temetésére, ám ahhoz a családtagok nem tudnak hozzáférni. Előfordul, hogy az összeget a hagyatéki eljárás lezárásáig nem lehet felhasználni,
mivel az az elhunyt bankszámláján vagy takarékbetétkönyvében van. Ez akkor
lehet különösen problémás, ha a temetés finanszírozására nem áll rendelkezésre nagyobb mennyiségű, azonnal elérhető vésztartalék.
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Mennyibe kerül egy temetés?
A temetés Budapesten és vidéken, illetve az igényeknek megfelelően eltérő
költségekkel jár. Nem is gondolnánk, milyen - és milyen sokféle - tételekből áll
össze a kifizetendő összeg.

Koporsós temetés
Temetői díjak (sírhelymegváltás
10-25 évre, később hosszabbítandó):

Temetőtől függően
30-50 000 forint

Temetkezési ügyintézés díja

10-15 000 forint

Hűtés költsége

4-5 000 forint / nap

Koporsó

50-80 000 forint

Koporsó kárpitozás párnával:

6-8 000 forint

Szemfedél:

10-20 000 forint

Koporsó névfelirat:

5 000 forint

Sírjelző kereszt, fejfa:

8-10 000 forint

Sírjelző névtábla:

5 000 forint

A szertartás költségei
Gyászjelentés

2-10 000 forint

Ravatalozás

35-50 000 forint

Polgári vagy egyházi búcsúztatás

20-30 000 forint

Szórásos temetés

40-50 000 forint

Díszítés, koszorú, csokor

15-20 ezer forint

Dunai hajós temetés

60 000 forint

Sírkő
Szimpla

200 000 forinttól

Dupla

300 000 forinttól
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Hamvasztásos temetés
Temetői díjak (sírhelymegváltás 10-25 évre,
később hosszabbítandó):

Temetőtől függően
30-50 000 forint

Temetkezési ügyintézés díja

10-15 000 forint

Hűtés költsége

4-5 000 forint / nap

Hamvasztó koporsó

20 000 forint

Hamvasztás díja

30 000 forint

Az elhunyt / az urna szállítása

15 000 forint

Urna

3-5 000 forint

A szertartás költségei
Gyászjelentés

2-10 000 forint

Ravatalozás

35-50 000 forint

Polgári vagy egyházi búcsúztatás

20-30 000 forint

Szórásos temetés

40-50 000 forint

Díszítés, koszorú, csokor

15-20 000 forint

Dunai, hajós temetés

60 000 forint

Sírkő
Szimpla

200 000 forinttól

Dupla

300 000 forinttól

Forrás: Magán temetkezési vállalkozások

Egy egyszerű temetési szertartásért is több százezer forintot kell kifizetnünk,
ha pedig további szolgáltatásokat vagy különleges szertartást szeretnénk
igénybe venni, elég mélyen a pénztárcánkba kell nyúlnunk ahhoz, hogy
hozzátartozónknak megadhassuk a végtisztességet.

Takarékoskodás a halál utánra?
Igen, talán egy kicsit bizarr, de sok embernek megfordulhat a fejében, hogy az
egyéb, például lakáscélú, vagy nyugdíjcélú megtakarítások mellett elkezdjenek
valamennyi pénzt félretenni, amit aztán temetésre, esetleg az örökösödési
illeték igen magas költségeire használhatnak majd fel a családtagjaik.
Hogy miért tesznek így? Legtöbbször azért, hogy halálukkal ne okozzanak a
szükségesnél nagyobb gondot. Az idősebb emberek számára megnyugvást
jelenthet az a tudat, hogy a haláluk következtében elintézni szükséges teendőkkel és költségekkel nem nehezítik meg szeretteik életét, nem okoznak nekik
a lelki megterhelésen túl még plusz anyagi problémákat is. Az, hogy a temetés
magas költségeiről előre gondoskodnak, és ezt az összeget családjuk számára
elérhető módon takarítják meg, komoly biztonságot jelent számukra.
A Maraton életbiztosítás ideális megoldás lehet olyan 49 és 71 év közötti
személy számára, aki szeretne gondoskodni saját temetésének költségeiről, és
szeretné megkönnyíteni hátrahagyott szeretteinek életét.
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Maraton életbiztosítás
A családról való gondoskodás, a gyermekek felnevelése és az anyagi biztonság
megteremtése mögött egy egész élet munkája áll. A nyugdíjas korhoz közeledve
talán már felmerült Önben a kérdés, miként tudná elkerülni azt, hogy szeretteit
végső kiadásokkal terhelje.
Ebben az esetben célszerű életbiztosítást kötni, ám a kor előrehaladtával
jelentkezhetnek egészségügyi problémák, amelyek megakadályozhatják a
biztosítás megkötését. Erre a helyzetre nyújt megoldást Önnek a Maraton
biztosítás.
Maraton életbiztosításunk egyszerű és biztonságos megoldást jelenthet a
végső költségek fedezetére, legyen szó temetésről vagy örökösödési illetékről.
Alacsony, akár néhány ezer forintos havi díj mellett is köthető, melynek
segítségével Ön élete végéig életbiztosítási védelemben részesül.

Ön mellett állunk,
amikor a leginkább szüksége van rá!
Az élet kiszámíthatatlan, bármikor tud meglepetést okozni - sajnos kellemetlent
is. A megelőzés mellett fontos a nem várt helyzetekre való anyagi felkészülés is.
Fontos, hogy olyan partnert válasszon élete biztosításához, aki kézzelfogható
támogatást nyújt, amikor arra a leginkább szükség van. Az NN Biztosító
valóban ügyfelei mellett áll a nehéz helyzetekben. 2010 óta több mint 22 milliárd
forint értékben nyújtottunk biztosítási szolgáltatást ügyfeleink részére.

2010–2017
22 milliárd Ft
anyagi segítség
2010 óta több mint 22 milliárd forint értékben nyújtottunk
biztosítási szolgáltatást ügyfeleink részére.
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Miért éri meg Önnek?
49 és 71 év közötti személyekre köthető. Ideális azoknak, akik koruk miatt már
csak magas díjjal vagy egyáltalán nem tudnak életbiztosítást kötni.

Alacsony költségek
Akár napi egy kávé árának megfelelő
díj mellett is köthető, melynek
segítségével Ön élete végéig
életbiztosítási védelemben részesül.
 temetési költségek fedezésére
A
megoldás
Hozzátartozóinak ez az életbiztosítás
segítséget nyújt majd a temetés
költségeinek előteremtéséhez.

Gyors és egyszerű szerződéskötés
Nincs szükség orvosi vizsgálatokra és
egészségügyi kockázatelbírálásra.
 amatadó-, EHO- és öröklési
K
illeték-mentes
Az életbiztosítás szolgáltatása
adó- és illetékmentes, nem része a
hagyatéki eljárásnak, és kifizetése
gyors a megnevezett kedvezményezett
részére.

 egválaszthatja a díjfizetési
M
tartamot
A biztosítás díját akár rövidebb ideig is
fizetheti (minimum 5 évig), de legfeljebb
80 éves korig. Az életbiztosítási
védelem viszont élete végéig
megmarad.

Kinek ajánljuk?
• 49 és 71 év közötti személyeknek.
• Azoknak, akik szeretnék mentesíteni hozzátartozóikat a végső költségek
megfizetése alól.
• Azoknak, akiknek már a koruk, vagy egészségi állapotuk miatt nincs
lehetősége - vagy csak igen magas havidíj mellett - életbiztosítást kötni.
• Azoknak, akik szeretnének idős szüleik végtisztességének költségeiről
gondoskodni.

Kinek nem ajánljuk?
• 49 év alatti és 71 év feletti személyeknek.
• Azoknak, ahol a család számára nem okoz nehézséget a temetési költségek
fedezése.
• Azoknak, akik befektetéssel kombinált életbiztosítást kívánnak kötni.
• Azoknak, akik megtakarítási céllal akarnak életbiztosítást kötni.
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Biztosítási védelmek
Az élet kiszámíthatatlan, bármikor tud meglepetést okozni - sajnos kellemetlent
is. Akár balesetről, akár betegségről van szó, a megelőzés mellett fontos az
anyagi felkészülés is. A Maraton életbiztosításhoz további biztosítási védelmek
is választhatóak.
Baleseti halál (945)
Egyszeri, egyösszegű kifizetést nyújt a biztosított balesetből eredő halála
esetén, ami pénzügyi segítséget biztosít a hátramaradottaknak. Közlekedési
baleset esetén 25%-kal magasabb összegű szolgáltatást nyújt.

További részleteket a „945 jelű
Baleseti halál kiegészítő biztosítás
különös feltételei” című dokumentumban talál.

Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás (946)
A biztosító akkor nyújt szolgáltatást, ha a biztosított a biztosítás tartama alatt
balesetből eredően súlyos és maradandó egészségkárosodást szenved. Ebben
az esetben a biztosító a biztosítás Különös Feltételeinek Függelékében felsorolt
súlyos és maradandó egészségkárosodások esetén szolgáltat, és a szolgáltatás
alapja a Függelékben található táblázatban meghatározott százalék. Ha a
bekövetkezett egészségkárosodáshoz a Különös Feltételek Függelékében
rendelt százalékos érték nem éri el a 20%-ot, a biztosító szolgáltatása
50 000 Ft. Közlekedési baleset esetén a kifizetés összege 25%-kal nő.

További részleteket a „946 jelű
Baleseti eredetű maradandó
egészségkárosodásra szóló
kiegészítő biztosítás különös feltételei” című dokumentumban talál.

Baleseti műtéti térítés (947)
A biztosító egyösszegű kifizetést nyújt a biztosított műtéte esetén, ha az
balesetből kifolyólag vált szükségessé. Egy balesetből eredő műtétre a biztosító
akár a biztosítási összeg ötszörösét is kifizetheti a Teljes Műtéti listában
szereplő térítési kategória szerint, mely a www.nn.hu Dokumentumtárában, a
biztosító ügyfélszolgálatán és értékesítési irodáiban érhető el. A szolgáltatás a
Teljes Műtéti listában szereplő térített műtétek esetében a biztosítás Különös
Feltételei szerint kerül kifizetésre.

További részleteket a „947 jelű
Baleseti műtéti térítésre szóló
kiegészítő biztosítás különös
feltételei” és a “Teljes Műtéti lista”
című dokumentumokban talál.

Baleseti kórházi napi térítés (948)
A biztosító napi pénzbeli térítést fizet egy balesetből eredően maximum 90
napig, ha a kórházi kezelés balesetből kifolyólag vált szükségessé. Az intenzív
osztályon kezeléssel töltött napok után a biztosító kétszeres térítést nyújt. A
baleseti kórházi napi térítés védelem csak a baleseti műtéti térítéssel együtt
köthető.

További részleteket a „948 jelű
Baleseti kórházi napi térítésre
szóló kiegészítő biztosítás különös
feltételei” című dokumentumban
talál.

XS balesetbiztosítási csomag
Alapszintű védelem baleset esetén. A csomag a balesetből eredő négy
legsúlyosabb következmény (baleseti maradandó egészségkárosodás, baleseti
halál, baleseti eredetű műtét és kórházi napi térítés) esetére nyújt fedezetet.
Megnyugvást jelenthet, hogy a biztosítási összeg segítséget nyújt Önnek
és a családjának enyhíteni a váratlan események okozta anyagi terheket. A
kapcsolódó baleseti asszisztencia-szolgáltatással a nap 24 órájában, a hét
7 napján rendelkezésére álló call centerben orvosok várják hívását és adnak
tanácsot egészségügyi témájú kérdésekben.
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Gyakori kérdések
Ki kötheti meg a Maraton életbiztosítást?
• A Maraton életbiztosítás esetében a szerződő magánszemély vagy cég lehet.
• A szerződő fizeti a biztosítás díját.
• A szerződés megkötésekor a szerződő választja ki, hogy ki legyen a biztosított.
Kire köthető a Maraton életbiztosítás? Ki jogosult a szolgáltatásra?
• A biztosított 49 és 71 év közötti személy lehet.
• A szerződő és a biztosított személye megegyezhet, de különbözhet is. Azaz
a szerződő más részére is megkötheti a Maraton életbiztosítást, így Ön másról
is gondoskodhat.
Ki jogosult a szolgáltatásra?
A biztosított halála esetén az aktuális kedvezményezett jogosult a szolgáltatásra. A kedvezményezettet a szerződő jelöli ki a biztosított hozzájárulásával. A
kedvezményezett személyét a szerződő a biztosított írásbeli hozzájárulásával a
biztosítási esemény bekövetkeztéig bármikor módosíthatja.
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Mikor és mit szolgáltat a biztosító?
• A biztosított halála esetén a biztosító kifizeti az aktuális biztosítási összeget
a kedvezményezett(ek) részére, és a kifizetéssel a biztosítás megszűnik.
• A Maraton biztosításnak nincs lejárata, egész életre szól, kifizetése mindig
a biztosított halálakor esedékes.
• A biztosítási összeget a szerződő választja ki a szerződés megkötésekor.
A tartam során ez az összeg növekedhet a többlethozam visszatérítése,
valamint a biztosító által felajánlott díjnövelési lehetőségek elfogadása révén.
A rendszeres díjnövelési lehetőségek elfogadásával mérsékelhető a biztosítási
összeg értékének infláció miatti csökkenése.
• Amennyiben a biztosított halála nem baleseti okból az első két biztosítási
évben következik be, akkor a biztosító csökkentett biztosítási összeget fizet,
amely az alapbiztosításra befizetett díj egyharmadával egyezik meg.
• A biztosító mentesül a kifizetés alól abban az esetben, ha a biztosított halálát
a kedvezményezett szándékos magatartása okozta, továbbá akkor, ha a biztosított az általa szándékosan elkövetett súlyos bűncselekmény folytán vagy
azzal összefüggésben hal meg, vagy a szerződéskötést követően két éven
belül öngyilkos lesz. Mentesül továbbá akkor is, ha a haláleset bejelentésére 15
napon túl kerül sor és emiatt a halálesettel összefüggő lényeges körülmények
kideríthetetlenné válnak. Ezekben az esetekben a biztosító a díjtartalékot
fizeti ki.
Mi történik, hogyha a díjfizetés ideje alatt következik be a biztosított halála?
Ha a biztosított halála a biztosítás kötését követő két éven belül következik be,
akkor csökkentett biztosítási összeget fizet a biztosító. Ez alól kivétel,
ha baleset miatt következik be a halál, mert ez esetben a biztosító a teljes
biztosítási összeget kifizeti a kedvezményezettnek.
Amennyiben a biztosított halála a biztosítás kötését követő két éven túl következik be, a biztosító a teljes biztosítási összeget kifizeti a kedvezményezettnek.
Hogyan köthetem meg a Maraton életbiztosítást?
• Biztosítási tanácsadónk segítségével egyszerűen és kényelmesen, az Önnek
legmegfelelőbb helyen és időben ismerheti meg a termékünket, és megkötheti
szerződését.
• Szerződéskötéskor egy személyes igényfelméréssel segítjük Önt a megfelelő
megoldás megtalálásában.
• Amennyiben már ügyfelünk, kérjük, forduljon NN biztosítási tanácsadójához!
• Honlapunkon visszahívást tud kérni tanácsadónktól!
• Hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat (1433)!
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Milyen díjakkal köthető meg a Maraton életbiztosítás?
• A biztosítás díját az Ön által választott lejárati összeg alapján a biztosított
életkorának figyelembevételével kalkulálja a biztosító.
• Ön már napi egy kávé áráért megkötheti szerződését - a biztosítás havi 5 000
forintos díjtól köthető meg, illetve ennél alacsonyabb díjjal is, ha a biztosítási
összeg eléri a 750 000 forintot.
Mennyi ideig kell fizessem a biztosítás díját?
• A biztosítás díja a díjfizetési tartam végéig fizetendő. A díjfizetési tartamot
a szerződő választja meg, amely minimum 5, maximum 30 év lehet.
A díjfizetési tartam végén a biztosított legfeljebb 80 éves lehet.
• A díjat havi, negyedéves, féléves vagy éves időközönként fizetheti.
Mit jelent az éves indexálás (automatikus díjnövelés)?
Az indexálás segítségével Ön megőrizheti biztosítási védelmének értékét.
A biztosító minden évben felajánlja, hogy a fizetett díjat megnöveli az infláció
mértékével, de minimum 5%-kal. Önnek lehetősége van ezt az inflációkövető
díjemelést elutasítani. A biztosító háromévente azt is felajánlja, hogy Ön az
éves indexálás felett tovább növelje biztosítási védelmének mértékét - természetesen ez is elutasítható. A biztosítási díj és a biztosítási összeg nem azonos
mértékben emelkedik.
Ha kiegészítő biztosítási védelmet választok, hogyan fizetem ennek a díját?
A biztosítás rendszeres díja az alapbiztosítás és a kiegészítő biztosítás(ok)
díjából tevődik össze. A kiegészítő biztosítás(ok) díját Ön az alapbiztosítással
egy időben, azonos díjfizetési gyakorisággal fizeti meg. Fontos, hogy a biztosítási díjat Ön rendszeresen befizesse, hogy folyamatosan részesüljön biztosítási
védelemben. Az alapbiztosítás és a kiegészítő biztosítás(ok) díjrésze ügyfeleink
számára jól láthatóan elkülönül: Ön mindig tisztán láthatja, mennyit fizet az
alap- és a kiegészítő biztosításokra.
Mi történik, ha nem tudom tovább fizetni
a Maraton életbiztosítási szerződés díját?
• A szerződő kérheti a biztosítás díjmentes leszállítását, a díjmentes leszállítás
után nem kell tovább fizetni a díjat, ebben az esetben a biztosítási szerződés
fennmarad, de értelemszerűen a biztosító szolgáltatása csökken. Díjmentesen
csak akkor lehet leszállítani egy szerződést, ha a díjmentesen leszállított biztosítási összeg eléri a biztosító által meghatározott nagyságot, amely jelenleg
250 000 Ft.
• A biztosítás rendszeres díjainak elmaradása esetén a biztosító fizetési felszólítást küld a szerződő részére. Amennyiben a szerződő a rendszeres díj
esedékességétől számított 90 napon belül az elmulasztott díjat nem fizeti meg
és díjmentes leszállításra nincs lehetőség, a biztosítási szerződés a 91. napon
megszűnik. A Biztosító kockázatviselése ebben az esetben az első elmaradt
rendszeres díj esedékességi napjának 0:00 órájára visszamenő hatállyal megszűnik.
• A biztosítási kötvény átvételét követő 30 napon belül különös felmondással
élhet, amely esetben a biztosító az Általános Életbiztosítási Szabályzatban
meghatározottak szerint számol el a befizetett díjjal.
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A Maraton életbiztosítás megkötéséhez szükséges orvosi vizsgálat?
Az alapbiztosítás megkötéséhez nincs szükség egészségügyi kérdőív kitöltésére
vagy előzetes egészségügyi elbírálásra, orvosi vizsgálatokra.
Amennyiben kiegészítő biztosítást köt Maraton biztosítása mellé, szükség lehet
orvosi vizsgálatra, a kiegészítő biztosítástól függően.
Hogyan és mikor kell bejelenteni a biztosított halálát a biztosítónak?
A biztosítási eseményt írásban, a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell bejelenteni. A szolgáltatási igény teljesítéséhez szükséges dokumentumokat az Általános Életbiztosítási Szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.
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Dokumentumok
Kérjük, döntésének meghozatala előtt minden esetben alaposan tanulmányozza
az alábbi dokumentumokat:
• Általános Életbiztosítási Szabályzat (1., 2. és 3. Számú melléklettel)
• 304 jelű Maraton biztosítás különös feltételei
• A biztosítások adózási és számviteli szabályairól szóló tájékoztató
• Kiegészítő ügyfél-tájékoztató
• Biztosítási adatvédelmi tájékoztató
A választható kiegészítő biztosítások feltételei:
• 946 jelű Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodásra szóló
kiegészítő biztosítás különös feltételei
• 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosítás különös feltételei
• 947 jelű Baleseti műtéti térítésre szóló kiegészítő biztosítás különös feltételei
• 948 jelű Baleseti kórházi napi térítésre szóló kiegészítő biztosítás különös feltételei
• Teljes Műtéti Lista
• Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételi
• Baleseti asszisztencia Feltételek
• Adatvédelmi tájékoztató Asszisztencia szolgáltatások
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