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A család biztosítója



Mi a Gondoskodás helyes terméktípusa?

a) Egész tartamra szóló, határozott, kockázati biztosítás.
b) Egész életre szóló, határozatlan tartamú, kockázati életbiztosítás.
c) Egész kockázatra szóló, határozatlan életbiztosítás

Ki lehet biztosítottja a Gondoskodás termékünknek?

a) 1 fő természetes személy, 
 aki nem térhet el a szerződőtől.
b) 1 fő természetes személy és gazdasági szervezet.
c) 1 fő természetes személy aki a szerződőtől el is térhet.

Hány éves lehet a Biztosított belépési 
kora a Gondoskodás termékben?

a) 50-80
b) 18-70
c) 50-90

Mi történik ha a biztosított eléri a 90. életévét?

a) A szerződés lejár.
b) A szerződés megmarad de kevesebb biztosítási összeggel.
c) A szerződés élethosszig fenn áll, a díjat 
 a Biztosító tovább nem várja el.

Mely eseményeket jelölnek ezek az időpontok:
Ajánlat aláírásának napja; Ajánlat aláírását követő nap; 
Ajánlat aláírását követő hónap első napja? 

a) Várakozási idő kezdete; Technikai kezdet; 
 Kockázatviselés kezdete
b) Várakozási idő kezdete; Kockázatviselés kezdete; 
 Technikai kezdet
c) Technikai kezdet; Várakozási idő kezdete; 
 Kockázatviselés kezdete

Mennyi várakozási idő van a Gondoskodás termék esetén?

a) 6 hónap
b) 25 hónap
c) 2 év

Milyen szolgáltatást nyújt a 0-25. hónapig a Gondoskodás?

a) Meghatározott ütemezésű, korlátozott szolgáltatást.
b) Meghatározott tartamú kizárásokat.
c) Meghatározott ütemezésű baleseti szolgáltatásokat

A kötéstől számított 2 éven belüli halál esetén, 
a kötést megelőző hány évben diagnosztizált betegség 
vagy állapot kapcsán nem fizet a biztosító?

a) Kötést megelőző 1 év.
b) Kötést megelőző 5 év.
c) Kötést megelőző 2 év.

Kockázat kizárás vagy nem? „Ügyfél 2017 szeptemberében 
tesz WG-02 ajánlatot. 2010 óta jár vese dialízisre. 
A diagnózis és a kezelés kezdete 2010, 
de a 2015-2017 közötti időszakban is kezelték emiatt.”

a) Ha a kötéstől számított két éven belül ebből kifolyólag
  hal meg, akkor kockázatkizárás van, és nem fizetünk. 
b) Ha a kötéstől számított két éven belül ebből kifolyólag
  hal meg, akkor nincs kizárás fizetünk.
c) Nincs kizárás, fizetünk. 

Mi történik ha a tartam 6. évében díjelégtelenség áll fenn?

a) Ha nem fizetik tovább, a szerződés megszűnik.
b) A szerződő visszavásárolhatja.
c) Ha beérkezett 5 év díja, akkor a szerződés 
 díjmentesen leszállíthatóvá válik.

Kockázat kizárás vagy nem? Ügyfél 2017 szeptemberében tesz 
WG-02 ajánlatot. 2009-ban diagnosztizáltak nála emlődaganatot, 
emiatt kemoterápiát kapott 2009-2010-ben, majd műtét 
következett, 2011 óta tünetmenetes, évente egy alkalommal 
jár kontrollra, nincs maradványtünet.

a) Ha a kötéstől számított két éven belül a korábbi
  emlődaganattal összefüggésbe hozható a haláleset, 
 akkor sincs kockázatkizárás, fizetünk.
b) Ha a kötéstől számított két éven belül a korábbi
 emlődaganattal összefüggésbe hozható a haláleset, 
 akkor kockázatkizárás van, nem fizetünk.
c) Ez súlyos betegség, soha nem fizetünk.

Az első 2 évben hogyan működik a szolgáltatás 
kifizetése, NEM baleseti halál esetén?

a) 0-6 hónapig 20%; 7-16 hónapig 25%; 
 16-25 hónapig 50% 
b) 0-6 hónapig 0%; 7-16 hónapig 25%; 
 17-24 hónapig 50%,; 25 hónaptól 100%
c) 0-6 hónapig 0%; 7-12 hónapig 25%; 
 13-24 hónapig 50%, 25 hónaptól 100% 

Milyen szolgáltatást takar a Terminális állapot 
biztosítási esemény a Gondoskodás termék esetén? 

a) 25. hónaptól egészségbiztosítási 
 szolgáltatás a BÖ 100%-a.
b) 25. hónaptól egészségbiztosítási 
 szolgáltatás a BÖ 95%-a.
c) 25. hónaptól balesetbiztosítási szolgáltatás a BÖ 95%-a.

Mi történik díjmentes leszállításkor?

a) A díj megszűnik, a költségek megmaradnak, 
 a szerződés tovább él.
b) A díj megszűnik, a költséglevonás megszűnik, csökkentett
  védelemmel tovább él a szerződés, élethosszig.
c) A díj megszűnik, a költségelvonás megszűnik, csökkentett
  védelemmel tovább él a szerződés, amíg kitart a pénzalap.

A tartam alatt milyen biztosítási összeget növelő 
tényezők léteznek a Gondoskodás termékben?

a) Díjnövelés, Rendkívüli díj
b) Értékkövetés, Kiegészítő biztosítások, 
c) Értékkövetés, Többlethozam visszatérítés

Mit jelent a többlethozam visszatérítés 
a Gondoskodás termék esetén?

a) Az életbiztosítási díjtartalék befektetéséből származó
  tényleges hozam technikai kamatot (1%) meghaladó
  részét a biztosító többlethozamként tartja nyilván. 
 A többlethozam 80%-át biztosítási összeg emelése
  formájában a Szerződőnek visszajuttatja, biztosítási
  összeg növelése formájában.
b) Az életbiztosítási díjtartalék befektetéséből származó
  tényleges hozam technikai kamatot (2%) meghaladó
  részét a biztosító többlethozamként tartja nyilván. 
 A többlethozam 100%-át biztosítási összeg emelése
  formájában a Szerződőnek visszajuttatja.
c) Az életbiztosítási díjtartalék befektetéséből származó
  tényleges hozam technikai kamatot (1%) meghaladó 
 részét a biztosító többlethozamként tartja nyilván. 
 A többlethozam 80%-át készpénzben visszautalja.
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Tesztsor megoldások
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A család biztosítója



Mi a Gondoskodás helyes terméktípusa?

a) Egész tartamra szóló, határozott, kockázati biztosítás.
b) Egész életre szóló, határozatlan tartamú, kockázati életbiztosítás.
c) Egész kockázatra szóló, határozatlan életbiztosítás

Ki lehet biztosítottja a Gondoskodás termékünknek?

a) 1 fő természetes személy, 
 aki nem térhet el a szerződőtől.
b) 1 fő természetes személy és gazdasági szervezet.
c) 1 fő természetes személy aki a szerződőtől el is térhet.

Hány éves lehet a Biztosított belépési 
kora a Gondoskodás termékben?

a) 50-80
b) 18-70
c) 50-90

Mi történik ha a biztosított eléri a 90. életévét?

a) A szerződés lejár.
b) A szerződés megmarad de kevesebb biztosítási összeggel.
c) A szerződés élethosszig fenn áll, a díjat 
 a Biztosító tovább nem várja el.

Mely eseményeket jelölnek ezek az időpontok:
Ajánlat aláírásának napja; Ajánlat aláírását követő nap; 
Ajánlat aláírását követő hónap első napja? 

a) Várakozási idő kezdete; Technikai kezdet; 
 Kockázatviselés kezdete
b) Várakozási idő kezdete; Kockázatviselés kezdete; 
 Technikai kezdet
c) Technikai kezdet; Várakozási idő kezdete; 
 Kockázatviselés kezdete

Mennyi várakozási idő van a Gondoskodás termék esetén?

a) 6 hónap
b) 25 hónap
c) 2 év

Milyen szolgáltatást nyújt a 0-25. hónapig a Gondoskodás?

a) Meghatározott ütemezésű, korlátozott szolgáltatást.
b) Meghatározott tartamú kizárásokat.
c) Meghatározott ütemezésű baleseti szolgáltatásokat

A kötéstől számított 2 éven belüli halál esetén, 
a kötést megelőző hány évben diagnosztizált betegség 
vagy állapot kapcsán nem fizet a biztosító?

a) Kötést megelőző 1 év.
b) Kötést megelőző 5 év.
c) Kötést megelőző 2 év.

Kockázat kizárás vagy nem? „Ügyfél 2017 szeptemberében 
tesz WG-02 ajánlatot. 2010 óta jár vese dialízisre. 
A diagnózis és a kezelés kezdete 2010, 
de a 2015-2017 közötti időszakban is kezelték emiatt.”

a) Ha a kötéstől számított két éven belül ebből kifolyólag
  hal meg, akkor kockázatkizárás van, és nem fizetünk. 
b) Ha a kötéstől számított két éven belül ebből kifolyólag
  hal meg, akkor nincs kizárás fizetünk.
c) Nincs kizárás, fizetünk. 

Mi történik ha a tartam 6. évében díjelégtelenség áll fenn?

a) Ha nem fizetik tovább, a szerződés megszűnik.
b) A szerződő visszavásárolhatja.
c) Ha beérkezett 5 év díja, akkor a szerződés 
 díjmentesen leszállíthatóvá válik.

Kockázat kizárás vagy nem? Ügyfél 2017 szeptemberében tesz 
WG-02 ajánlatot. 2009-ban diagnosztizáltak nála emlődaganatot, 
emiatt kemoterápiát kapott 2009-2010-ben, majd műtét 
következett, 2011 óta tünetmenetes, évente egy alkalommal 
jár kontrollra, nincs maradványtünet.

a) Ha a kötéstől számított két éven belül a korábbi
  emlődaganattal összefüggésbe hozható a haláleset, 
 akkor sincs kockázatkizárás, fizetünk.
b) Ha a kötéstől számított két éven belül a korábbi
 emlődaganattal összefüggésbe hozható a haláleset, 
 akkor kockázatkizárás van, nem fizetünk.
c) Ez súlyos betegség, soha nem fizetünk.

Az első 2 évben hogyan működik a szolgáltatás 
kifizetése, NEM baleseti halál esetén?

a) 0-6 hónapig 20%; 7-16 hónapig 25%; 
 16-25 hónapig 50% 
b) 0-6 hónapig 0%; 7-16 hónapig 25%; 
 17-24 hónapig 50%,; 25 hónaptól 100%
c) 0-6 hónapig 0%; 7-12 hónapig 25%; 
 13-24 hónapig 50%, 25 hónaptól 100% 

Milyen szolgáltatást takar a Terminális állapot 
biztosítási esemény a Gondoskodás termék esetén? 

a) 25. hónaptól egészségbiztosítási 
 szolgáltatás a BÖ 100%-a.
b) 25. hónaptól egészségbiztosítási 
 szolgáltatás a BÖ 95%-a.
c) 25. hónaptól balesetbiztosítási szolgáltatás a BÖ 95%-a.

Mi történik díjmentes leszállításkor?

a) A díj megszűnik, a költségek megmaradnak, 
 a szerződés tovább él.
b) A díj megszűnik, a költséglevonás megszűnik, csökkentett
  védelemmel tovább él a szerződés, élethosszig.
c) A díj megszűnik, a költségelvonás megszűnik, csökkentett
  védelemmel tovább él a szerződés, amíg kitart a pénzalap.

A tartam alatt milyen biztosítási összeget növelő 
tényezők léteznek a Gondoskodás termékben?

a) Díjnövelés, Rendkívüli díj
b) Értékkövetés, Kiegészítő biztosítások, 
c) Értékkövetés, Többlethozam visszatérítés

Mit jelent a többlethozam visszatérítés 
a Gondoskodás termék esetén?

a) Az életbiztosítási díjtartalék befektetéséből származó
  tényleges hozam technikai kamatot (1%) meghaladó
  részét a biztosító többlethozamként tartja nyilván. 
 A többlethozam 80%-át biztosítási összeg emelése
  formájában a Szerződőnek visszajuttatja, biztosítási
  összeg növelése formájában.
b) Az életbiztosítási díjtartalék befektetéséből származó
  tényleges hozam technikai kamatot (2%) meghaladó
  részét a biztosító többlethozamként tartja nyilván. 
 A többlethozam 100%-át biztosítási összeg emelése
  formájában a Szerződőnek visszajuttatja.
c) Az életbiztosítási díjtartalék befektetéséből származó
  tényleges hozam technikai kamatot (1%) meghaladó 
 részét a biztosító többlethozamként tartja nyilván. 
 A többlethozam 80%-át készpénzben visszautalja.
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