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A WR-01 biztosítás jellemz ői

o Tartam egész életre szól (tartamosítható)
o Biztosítottak száma 1
o Belépési kor 16 - 70 év
o Minimális biztosítási összeg 100.000 Ft
o Minimális díj 4.500 Ft/hó
o Rendkívüli díj tetszőleges mértékű
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Biztosítási esemény

A biztosított halála

tartam
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Szolgáltatás

tartam

az aktuális biztosítási összeg

a pénzalap aktuális értéke

ÉS
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Szolgáltatás

tartam

a pénzalap aktuális értéke

tartamosításkor
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Tartam

o Határozatlan

o Biztonság minden életkorban

o Egész életre szóló befektetési számla

tartam
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Kiegészít ő biztosítások

o Kockázati élet

o Baleseti kiegészítők
Halál

Rokkantság

Kórházi napitérítés

Műtéti térítés

o Betegségi kiegészítők
Kritikus betegségek

TB I.-II. rokkantság

Kórházi napitérítés/Női Kórházi napitérítés

Műtéti térítés/Női Műtéti térítés
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Díjfizetés

o Folyamatos (éves/féléves/negyedéves/havi)

o Folyószámláról vagy csekken

o Díjnövelési opció

o Rendkívüli díj
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Díjfizetés

o Folyamatos (éves/féléves/negyedéves/havi)

o Folyószámláról vagy csekken

o Díjnövelési opció

o Rendkívüli díj
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Biztosítási összeg

o A kezdeti összeg választható

o Minimum 100  000 Ft

o Legyen osztható százezerrel
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Értékkövetés

o Minden biztosítási évfordulón

o Értesítő levél – 60 nappal az évforduló előtt

o Nem utasítható vissza
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Életpálya program díjfizetése

+ Értékkövetés
+ Díjnövelési opció
+ Rendkívüli díj
– Díj nemfizetés

Biztosítási összeg növelő
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A WR-01 biztosítás maradékjogai

o Részvisszavásárlás 

o Visszavásárlás



Local knowledge. Global power. 14

Részvisszavásárlás

o 25. hónaptól kérhető (írásban)

o Ingyenes

o Kiutalás az igény beérkezésétől számított 15 napon belül
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Részvisszavásárlás

pénzalap aktuális 
értéke

tartam
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Visszavásárlás

o 25. hónaptól kérhető (írásban)

o Ingyenes

o Kiutalás az igény beérkezésétől                                                                                              
számított 15 napon belül
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Díjszámítás

o Díjtábla segítségével

o Kockázati díj kerül levonásra

o Nincs adminisztrációs költség
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Kiegészít ő biztosítások

o Köthetők – kivéve az RDÁTV2000

o Díjszámítás a kilépési kor (75 év) segítségével

o Bármikor felvetők / lemondhatók
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Befektetés-technikai kiegészít ő

o Köthető

o Díjnövelés esetén érdemes

o Bármikor köthető / lemondható

o Ingyenes
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Kötési célok

Nyugdíjbiztosítás

o WR-01 alapbiztosítás

o +

o megtakarítási célú 
díjnövelési opció



Local knowledge. Global power. 22

o adminisztrációs költség: NULLA Ft
o pénzkivonás költsége: NULLA Ft
o befektetési kiegészítő esetén annak  

havi kezelési költsége: NULLA Ft*

*további költségek a szabályzat feltételei szerint

Kedvezmények


