NN Biztosító Zrt.

Tájékoztató „Őszi akció 118, 128 és 158 jelű módozatokhoz”
(a továbbiakban Tájékoztató)
Hatályos: 2020. október 13. napjától
Felhívjuk figyelmét, hogy technikai okokból jelen Tájékoztató minden olyan 118, 128 vagy 158 jelű rendszeres díjas
befektetési egységekhez kötött élet- vagy nyugdíjbiztosítási szerződéshez átadásra kerül, amelyet Tájékoztató 1.2 pontjában meghatározott Akció időszaka alatt kötöttek, azonban a garantált jóváírásra, kizárólag azon biztosítási szerződés
jogosult, amely a Tájékoztató 1. pontjában meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelel.
Kedves ügyfelünk, tájékoztatjuk, hogy az Ön által megkötött 118 / 128 / 158 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez
kötött élet vagy nyugdíjbiztosítási szerződés az NN Biztosító Zrt. (székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8., cégjegyzékszám: 01-10-041574 (továbbiakban úgy is mint „Biztosító”) „Őszi akció 118, 128 és 158 jelű módozatokhoz” elnevezésű
akciója keretében (továbbiakban “Akció”), a részvételi feltételekben meghatározott összegű és módon történő jóváírásban
részesülhet, feltéve hogy az alábbi feltételek maradéktalanul teljesülnek.

1.

Részvételi feltételek

1.1.

A
 z Akcióban az a természetes, 18. életévét betöltött személy vesz részt, aki az alább meghatározott valamennyi
feltételnek együttesen, kivétel nélkül megfelel (a továbbiakban Résztvevő).
• Aki szerződőként 2020. október 13. 0:00 óra – 2020. november 29. 24:00 óra között az NN Biztosító Zrt. függő ügynöknek minősülő biztosításközvetítői hálózatán keresztül, az erre a célra szolgáló, az NN Biztosító Zrt.
biztosítási ajánlati nyomtatványának felhasználásával, annak hiánytalan kitöltésével, a szerződő és biztosított
aláírásával a 118 jelű vagy 128 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítási vagy 158
jelű Motiva rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítási szerződés megkötésére ajánlatot tesz az NN Biztosító Zrt. részére, melynek a kockázatviselés kezdete 2020. október. 14. – 2020. november
30. közé esik.
• A biztosítási ajánlatot az NN Biztosító Zrt. elfogadja, a biztosítási kötvényt kiállítja.
• 1.5 pont szerinti napon a biztosítási szerződés élő és díjjal rendezett (azaz díjfizetési késedelem nem áll fenn),
illetve a díjfizetési módtól függően a biztosítási szerződés esedékes havi díjából legalább 11 havi díjnak megfelelő összeg hiánytalanul beérkezett a Biztosító számlájára.
• A választott szerződés teljes fizetendő éves biztosítási díja összegének (alapbiztosításra és a kiegészítő biztosításokra együttesen) el kell érnie a 330 000 Ft-ot oly módon, hogy a legalább 300 000,-Ft éves alapbiztosítási
díjhoz legalább annak 10%-át kitevő, éves díjú kiegészítő biztosítási védelem is tartozzon.
• A Szerződő hozzájárul az NN Biztosító Zrt. általi elektronikus kommunikációhoz (“Nyilatkozat az elektronikus
kommunikációról és a biometrikus adatok kezeléséről”) és ezen nyilatkozatát a jelen tájékoztató 2.1. pontjában meghatározott időpontig nem vonja vissza.
Az Akció időszaka: 2020. október 13. 0:00 óra – 2020. november 30. 24:00 óra
Az 1.1. pontban meghatározott életbiztosítási ajánlat megtételének, azaz a szerződő, és a biztosított által aláírt,
hiánytalanul kitöltött biztosítási ajánlat megtételének az utolsó napja 2020. november 29. 24:00 óra.
Az Akcióban egy szerződő több olyan biztosítási szerződéssel is részt vehet, amelyek megfelelnek az 1.1. pont
szerinti részvételi feltételeknek.
Az 1.1. pontban meghatározott feltételek fennállását a Biztosító az adott biztosítási szerződésre vonatkozóan
2021. december 10-én vizsgálja meg.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.

Garantált jóváírás összege és menete

2.1.

Az Akció keretén belül a jelen Tájékoztató 1.1. pontjában meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő
Résztvevő az alábbiakban meghatározott garantált jóváírásban részesül:
a) A 118 jelű Visio rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések esetén
a Biztosító eseti díjként 25000 Ft-nak megfelelő Plusz befektetési egységet ír jóvá a Szerződő számláján a vo
natkozó Különös Feltételek 22. a) pontja szerint, azzal a kiegészítéssel, hogy a vonatkozó Különös Feltételek 33.
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2.2.

pontja szerinti értékesítési költséget a Biztosító átvállalja. Az értéknap megállapításakor a Biztosító az összeg
beérkezési napjának 2021. december 15. napját tekinti. A Biztosító az összeget a rendszeres díj befektetési
díjrészének aktuális eszközalapok közötti felosztási arányában helyezi el az eszközalap(ok)ban.
b) A 158 jelű Motiva rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítási szerződések esetén
a Biztosító eseti díjként 25000 Ft-nak megfelelő Plusz befektetési egységet ír jóvá a Szerződő számláján
a vonatkozó Különös Feltételek 24. a) pontja szerint, azzal a kiegészítéssel, hogy a vonatkozó Különös
Feltételek 35. pontja szerinti értékesítési költséget a Biztosító átvállalja. Az értéknap megállapításakor
a Biztosító az összeg beérkezési napjának 2021. december 15. napját tekinti. A Biztosító az összeget
a rendszeres díj befektetési díjrészének aktuális eszközalapok közötti felosztási arányában helyezi el
az eszközalap(ok)ban.
c) A 128 jelű Vista rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések esetén
a Biztosító eseti díjként 25 000 Ft-nak megfelelő, a 2021. december 15. napján érvényes MNB hivatalos
euró árfolyam figyelembevételével számolt Euró összegnek megfelelő Plusz befektetési egységet ír jóvá
a Szerződő számláján a vonatkozó Különös Feltételek 23. a) pontja szerint, azzal a kiegészítéssel, hogy
a vonatkozó Különös Feltételek 34. pontja szerinti értékesítési költséget a Biztosító átvállalja. Az értéknap
megállapításakor a Biztosító az összeg beérkezési napjának 2021. december 15. napját tekinti. A Biztosító
az összeget a rendszeres díj befektetési díjrészének aktuális eszközalapok közötti felosztási arányában
helyezi el az eszközalap(ok)ban.
A garantált jóváírás a vonatkozó jogszabályok szerint adó-, illetve járulékmentes.

3.

Egyéb rendelkezések

3.1.
3.2.

A Biztosító a személyes adatokat a Biztosítási Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakkal összhangban kezeli.
Az Akcióval, illetve a jelen részvételi feltételekben foglaltakkal kapcsolatosan az nn@nn.hu e-mail címen vagy
a 1433 (NN TeleCenter) telefonszámon érdeklődhet.
A jelen Tájékoztató „Őszi akció 118, 128 és 158 jelű módozatokhoz” közzététele a www.nn.hu honlapon és
az Ügyfélszolgálaton, 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8 történik, valamint a szerződéskötéskor átadásra kerül
minden olyan szerződő részére, aki az Akció időtartama alatt 118, 128 vagy 158 jelű rendszeres díjas befektetési
egységekhez kötött életbiztosítási szerződést kötött.
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az Akcióból való kizáráshoz vezet, ha a jelen Tájékoztató 1.1. pontjában meghatározottak szerint az elektronikus kommunikációhoz megadott hozzájárulásának visszavonását az 1.5. pontban
meghatározott időpont előtt kezdeményezi.

3.3.

3.4.

4.

Figyelemfelhívás
A biztosítási ajánlat aláírása előtt kérjük, szíveskedjék figyelembe venni a következőket:
• Technikai okokból jelen Tájékoztató minden olyan 118, 128 vagy 158 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződéshez átadásra kerül, amelyet a Tájékoztató 1.2 pontjában meghatározott Akció időszaka alatt kötöttek, azonban a garantált jóváírásra kizárólag azon biztosítási szerződés
jogosult, amely a Tájékoztató 1.1 pontjában meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelel az 1.5
pontban meghatározott időpontban.
• Biztosítási szerződés megkötésére vonatkozó szándékát alaposan fontolja át. Döntését ne a jelen akcióra,
az itt meghatározott jóváírásra tekintettel hozza meg, hanem a biztosítási igényfelmérőben, a terméktájékoztatóban és a vonatkozó biztosítási feltételekben megadott információk, adatok figyelembevételével.
• A megkötendő biztosítási szerződésre, a szerződő felek jogaira és kötelezettségeire a biztosítási szerződési feltételek az irányadóak. Kérjük, szíveskedjék ezeket gondosan áttanulmányozni és ajánlatát csak ezt követően aláírni.
Vegye figyelembe azt is, hogy az életbiztosítási szerződés megkötésével hosszú távú elkötelezettséget vállal!
• Kérjük, hogy a fentiek alapján, a szükséges információk birtokában és mérlegelésével hozza meg tájékozott döntését.

Az NN Biztosító Zrt. termékeiről, szolgáltatásairól bővebb információkat a www.nn.hu honlapon találhat.
Az NN Biztosító Zrt. jelen tájékoztatóban meghatározott feltételeket jogosult egyoldalúan, a jövőre vonatkozóan, bármikor
megváltoztatni.
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