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1. Mennyi a PR-01 alapbiztosítási csomag havi minimál díja?
 a. 8.000,- Ft
 b.  5.000,- Ft  
 c.  6.500,- Ft

2. Mekkora a maximális biztosítási összeg nagysága a Vitálnál (PR-01)?
 a. 20 millió Ft   
 b.  50 millió Ft   
 c.  nincs meghatározva, ami a kockázat elbírálás során vállalásra kerül  

3. Mi a Vitál (PR-01) biztosítási eseménye? 
 a. A biztosított baleseti halála   
 b.  A biztosított 100 %-os rokkantsága  
 c.  A biztosított bármely okú halála és olyan betegsége, terminális állapota, 

   amely alapján kijelenthető, hogy a várható élettartam 1 évnél rövidebb  

4. Biztosítottunk éves díjú Vitál (PR-01) alapbiztosítással
  rendelkezik. A szerződés fennállásának   10. évében infarktus
  következtében elhalálozik. Mi a biztosító szolgáltatása?

 a. A kezdeti biztosítási összeg   
 b.  Az aktuális haláleseti biztosítási összeg 

   (+ a pénzalap aktuális értéke, ha van)    
 c.  Az aktuális biztosítási összeg  

5. Biztosítottunk  Vitál (PR-01) alapbiztosítással rendelkezik, 
 mely orvosi vizsgálat nélkül Prémium dohányzó kategóriában 
 jött létre. A szerződés fennállásának 2. hónapjában közúti 
 motorbaleset következtében elhalálozik. Mi a biztosító szolgáltatása?

 a. Mivel orvosi vizsgálat nélkül jött létre a szerződés, 
   6 hónapon belül nincs szolgáltatás

 b.  Az aktuális haláleseti biztosítási összeg 
   (+ a pénzalap aktuális értéke, ha van)    

 c.  Az aktuális biztosítási összeg   

6. Milyen maradékjogai vannak a Vitálnak (PR-01)?
 a. Kölcsön   
 b.  Visszavásárlás
 c.  Nincs maradékjoga  

7. Ki lehet kedvezményezettje az alábbiak közül 
 a Vitál (PR-01) alapbiztosításnak?

 a. Csak természetes személy
 b.  Természetes és jogi személy   
 c.  Csak jogi személy   

8. Köthetőek-e kiegészítő biztosítások a PR-01 alapbiztosítás mellé?   
 a. Igen, az érvényes együttkötési szabályok mellett     
 b.  Igen, de csak a betegségbiztosítások   
 c.  Nem, csak központi engedéllyel   

9. Vállalati szerződővel kötött alapbiztosítás 
 mellé felvehető-e kiegészítő?

 a. csak balesetbiztosítási kiegészítők   
 b.  csak egészségbiztosítási kiegészítők
 c.  valamennyi kockázati kiegészítő biztosításunk választható  

10. Milyen vizsgálatokat lehet elvégezni rendelőn kívül, az ügyfélnél?
 a. A+ szárazvér, B+szárazvér  
 b.  Csakis A+szárazvér   
 c.  A+ szárazvér, B+szárazvér, C+szárazvér 

11. 35 éves dohányzó ügyfélnek veszel fel 10 milliós 
 alapbiztosítással Vitál ajánlatot. 

 a. Szükséges-e orvosi vizsgálat megrendelése? 
   (több helyes válasz van) a szerződés orvosi vizsgálat nélkül létre jöhet  

 b.  kötelező az orvosi vizsgálat
 c.  ha az ügyfél szeretne kiemelt kategóriába kerülni, 

   akkor szükséges az orvosi vizsgálat  

12. Ki számít nem dohányzónak a Prémium kiemelten 
 kedvezményes kategóriában (PR-01)?

 a. Aki több, mint 2 éve nem dohányzik   
 b.  Aki több, mint 12 éve nem dohányzik     
 c.  Aki több, mint 10 éve nem dohányzik   

13. Mikor vásárolható vissza a PR-01 alapbiztosítás? 
 a. 37. hónaptól   
 b.  A módozat nem képez megtakarítást, ezért nincs mód visszavásárlásra    
 c.  25. hónaptól  

14. Milyen tartamra köthető meg a Vitál?
 a. 5-40 év   
 b.  5-25 év   
 c.  10-20 év   

15. Milyen típusú életbiztosítás a Vitál (PR-01)?
 a. Kockázati    
 b.  Vegyes
 c.  Term fix (elérési)

16. Ha a kockázatelbírálást követően ügyfelünk bekerül 
 egy kockázati kategóriába, a tartam során átsorolhatják-e 
 egy másikba (PR-01)?   

 a. A biztosítás tartama alatt végig az adott csoportban marad     
 b.  Csak központi kockázatelbírálói engedéllyel   
 c.  Igen   

17. Ügyfeled kiemelt kategóriába került. 
 Maximálisan hány éves koráig tarthat a szerződése?   

 a. 65  
 b.  70
 c.  75

18. Mi a maximális kilépési kor Prémium nemdohányzó kategóriában?    
 a. 65
 b.  70
 c.  75  

19. Mi a maximális kilépési kor Prémium dohányzó kategóriában? 
 a. 65
 b.  70
 c.  75  

20. Mi a maximális kilépési kor Prémium 
 kiemelt nemdohányzó kategóriában?    

 a. 65  
 b.  70
 c.  75
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1. Mennyi a PR-01 alapbiztosítási csomag havi minimál díja?
 a. 8.000,- Ft
 b.  5.000,- Ft  
 c.  6.500,- Ft

2. Mekkora a maximális biztosítási összeg nagysága a Vitálnál (PR-01)?
 a. 20 millió Ft   
 b.  50 millió Ft   
 c.  nincs meghatározva, ami a kockázat elbírálás során vállalásra kerül  

3. Mi a Vitál (PR-01) biztosítási eseménye? 
 a. A biztosított baleseti halála   
 b.  A biztosított 100 %-os rokkantsága  
 c.  A biztosított bármely okú halála és olyan betegsége, terminális állapota, 

   amely alapján kijelenthető, hogy a várható élettartam 1 évnél rövidebb  

4. Biztosítottunk éves díjú Vitál (PR-01) alapbiztosítással
  rendelkezik. A szerződés fennállásának   10. évében infarktus
  következtében elhalálozik. Mi a biztosító szolgáltatása?

 a. A kezdeti biztosítási összeg   
 b.  Az aktuális haláleseti biztosítási összeg 

   (+ a pénzalap aktuális értéke, ha van)    
 c.  Az aktuális biztosítási összeg  

5. Biztosítottunk  Vitál (PR-01) alapbiztosítással rendelkezik, 
 mely orvosi vizsgálat nélkül Prémium dohányzó kategóriában 
 jött létre. A szerződés fennállásának 2. hónapjában közúti 
 motorbaleset következtében elhalálozik. Mi a biztosító szolgáltatása?

 a. Mivel orvosi vizsgálat nélkül jött létre a szerződés, 
   6 hónapon belül nincs szolgáltatás

 b.  Az aktuális haláleseti biztosítási összeg 
   (+ a pénzalap aktuális értéke, ha van)    

 c.  Az aktuális biztosítási összeg   

6. Milyen maradékjogai vannak a Vitálnak (PR-01)?
 a. Kölcsön   
 b.  Visszavásárlás
 c.  Nincs maradékjoga  

7. Ki lehet kedvezményezettje az alábbiak közül 
 a Vitál (PR-01) alapbiztosításnak?

 a. Csak természetes személy
 b.  Természetes és jogi személy   
 c.  Csak jogi személy   

8. Köthetőek-e kiegészítő biztosítások a PR-01 alapbiztosítás mellé?   
 a. Igen, az érvényes együttkötési szabályok mellett     
 b.  Igen, de csak a betegségbiztosítások   
 c.  Nem, csak központi engedéllyel   

9. Vállalati szerződővel kötött alapbiztosítás 
 mellé felvehető-e kiegészítő?

 a. csak balesetbiztosítási kiegészítők   
 b.  csak egészségbiztosítási kiegészítők
 c.  valamennyi kockázati kiegészítő biztosításunk választható  

10. Milyen vizsgálatokat lehet elvégezni rendelőn kívül, az ügyfélnél?
 a. A+ szárazvér, B+szárazvér  
 b.  Csakis A+szárazvér   
 c.  A+ szárazvér, B+szárazvér, C+szárazvér 

11. 35 éves dohányzó ügyfélnek veszel fel 10 milliós 
 alapbiztosítással Vitál ajánlatot. 

 a. Szükséges-e orvosi vizsgálat megrendelése? 
   (több helyes válasz van) a szerződés orvosi vizsgálat nélkül létre jöhet  

 b.  kötelező az orvosi vizsgálat
 c.  ha az ügyfél szeretne kiemelt kategóriába kerülni, 

   akkor szükséges az orvosi vizsgálat  

12. Ki számít nem dohányzónak a Prémium kiemelten 
 kedvezményes kategóriában (PR-01)?

 a. Aki több, mint 2 éve nem dohányzik   
 b.  Aki több, mint 12 éve nem dohányzik     
 c.  Aki több, mint 10 éve nem dohányzik   

13. Mikor vásárolható vissza a PR-01 alapbiztosítás? 
 a. 37. hónaptól   
 b.  A módozat nem képez megtakarítást, ezért nincs mód visszavásárlásra    
 c.  25. hónaptól  

14. Milyen tartamra köthető meg a Vitál?
 a. 5-40 év   
 b.  5-25 év   
 c.  10-20 év   

15. Milyen típusú életbiztosítás a Vitál (PR-01)?
 a. Kockázati    
 b.  Vegyes
 c.  Term fix (elérési)

16. Ha a kockázatelbírálást követően ügyfelünk bekerül 
 egy kockázati kategóriába, a tartam során átsorolhatják-e 
 egy másikba (PR-01)?   

 a. A biztosítás tartama alatt végig az adott csoportban marad     
 b.  Csak központi kockázatelbírálói engedéllyel   
 c.  Igen   

17. Ügyfeled kiemelt kategóriába került. 
 Maximálisan hány éves koráig tarthat a szerződése?   

 a. 65  
 b.  70
 c.  75

18. Mi a maximális kilépési kor Prémium nemdohányzó kategóriában?    
 a. 65
 b.  70
 c.  75  

19. Mi a maximális kilépési kor Prémium dohányzó kategóriában? 
 a. 65
 b.  70
 c.  75  

20. Mi a maximális kilépési kor Prémium 
 kiemelt nemdohányzó kategóriában?    

 a. 65  
 b.  70
 c.  75


