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Kizárólag rendszeres díjas Motiva biztosításokhoz köthető kiegészítők
Ez az összefoglaló segít megismerni a kizárólag rendszeres díjas Motiva nyugdíjbiztosításokhoz köthető a Motiva
nyugdíjbiztosítások szolgáltatását módosítható kiegészítő biztosítások főbb jellemzőit, és bemutatja a legfontosabb
tulajdonságaikat. Jelen információs dokumentum kizárólag a tájékoztatás célját szolgálja. A kizárólag rendszeres díjas Motiva
nyugdíjbiztosításokhoz köthető 963 jelű Díjátvállalás egészségkárosodás esetén, a
966 jelű Egyösszegű szolgáltatás egészségkárosodás esetén 964 jelű Járadék egészségkárosodás esetén kiegészítő biztosításokra
vonatkozó részletes feltételeket a termékek szerződési feltételei tartalmazzák, melyekről az NN Biztosító ügyfélszolgálatán kívül
a honlapon (www.nn.hu/dokumentumtar) tájékozódhat.
A nyugdíjbiztosítási szerződés megkötése előtt alaposan olvassa át a termékhez kapcsolódó dokumentumokat, így többek között
a Szerződési Feltételeket, és a 455 jelű garantált és a 158 jelű rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött
nyugdíjbiztosításra vonatkozó Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, csak ezek ismeretében és megértése esetén
kösse meg a nyugdíjbiztosítási szerződést. Legyen tisztában a feltételekkel és az adózási szabályokkal.

Az NN Biztosító pénzügyi megoldásaival akkor kíván segítséget nyújtani, amikor arra Önnek igazán szüksége van.
Magyarországon jelenleg közel 400 ezren élnek minimum 40 %-os egészségkárosodással. A rokkantsági vagy
rehabilitációs ellátásban részesülők átlagosan havi 68 ezer forint ellátásban részesülnek.
Ezekkel a kiegészítő biztosításokkal annak az alapvető célnak a megvalósulását tesszük lehetővé, amely miatt
nyugdíjbiztosítását megkötötte, vagyis hogy legalább 40%-os egészségkárosodás esetén se kelljen nyugdíjas korára
lemondaniaz Ön számára fontos dolgokról.
Az alábbi kiegészítő biztosítások választása mellett a legalább 40%-os egészségkárosodása esetén a Biztosító a 455
jelű garantált és a 158 jelű rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött Motiva nyugdíjbiztosítások biztosítási
feltételeiben foglalt Egészségkárosodás szolgáltatását nem fizeti ki, hanem helyette a kiegészítő biztosítás
szolgáltatását teljesíti. Ezen kiegészítő biztosítások célja, hogy a biztosított legalább 40%-os egészség károsodása
esetén a nyugdíjbiztosítás ne szűnjön meg, azaz a nyugdíj-előtakarékossági cél változatlanul érvényesüljön.
Mivel ezek a kiegészítők módosítják nyugdíjbiztosításának egyes szolgáltatásait és elemeit, ezért a részletekért
olvassa el az alábbi tájékoztatót.

1) Díjátvállalás
Jelen megoldással befektetése biztonságban marad, hiszen a nyugdíjbiztosítási szerződés díját, a kiegészítő
biztosításokkal együtt minimum 40 százalékos egészségkárosodás esetén Ön helyett az NN Biztosító fizeti (i)
rokkantsági ellátásra való jogosultság esetén a nyugdíjbiztosítás díjfizetési tartamának végéig, vagy a
nyugdíjbiztosítás megszűnéséig, (ii) rehabilitációs ellátás esetén legalább 36. hónapig.
• A Díjátvállalás kiegészítő biztosítás önmagában, más kiegészítő biztosítás nélkül is választható
• A kiegészítő biztosítás díja nem növeli az adójóváírás alapját képező befizetett biztosítási díjat
• Az NN Biztosító által átvállalt díjak után adójóváírás nem vehető igénybe. Viszont Motiva rendszeres díjas,
befektetési egységhez kötött nyugdíjbiztosítás esetén eseti díjak befizetésével továbbra is élhet az adójóváírás
lehetőségével.
További információkért kattintson ide!
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2) Egyösszegű szolgáltatás
Amennyiben Ön az egyszeri, egyösszegű milliós nagyságrendű segítségre is igényt tart, például gyógyászati
segédeszközök megvásárlása, esetleg lakás akadálymentesítése céljából, úgy 40-50% közötti egészségromlás esetén
a biztosítási összeg 20%-át, 51-100% közötti egészségromlás esetén pedig a teljes biztosítási összeget kifizetjük.
• Kifizetés után a kiegészítő biztosítás megszűnik
• Csak a Díjátvállalás kiegészítő biztosítással együtt köthető
• A kiegészítő biztosítás díja nem növeli az adójóváírás alapját képező befizetett biztosítási díjat
További információkért kattintson ide!

3) Egészségkárosodási járadék
A rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás összege jelenleg átlagosan havi 68 ezer forint, vagyis igen alacsony. Ezen
kiegészítő biztosításunk igénybevételével ezt az összeget tudja kiegészíteni. A járadék összege a
nyugdíjbiztosításának éves díja alapján határozható meg, maximálisan az éves díj ötszöröse lehet. Ez azt jelenti,
hogy évi 650 ezer Ft befizetése esetén Ön akár évente több mint 3 millió forint járadékot is kaphat havi
kifizetésként.
• Csak a Díjátvállalás kiegészítő biztosítással együtt köthető
• A kiegészítő biztosítás díja nem növeli az adójóváírás alapját képező befizetett biztosítási díjat
További információkért kattintson ide!
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