Finanszírozás mellé választható hitelfedezeti szolgáltatás
A finanszírozási konstrukcióba épített hitelfedezeti szolgáltatás, két változatban érhet el:
• Standard életbiztosítás (halál és rokkantság esetén fedezi a hátralév tartozást);
• Prémium életbiztosítás (amely a standardon túl munkanélküliség és betegség esetén is biztosítja az ügyfelet).
• Prémium életbiztosítás (amely a prémium szolgáltatásának kétszeresét nyújtja).
A szolgáltatató partnerünk a Cardif Biztosító Zrt., valamint a Cardif Életbiztosító Zrt.
A szolgáltatási csomagok termékjellemz it, valamint szerz déskötési feltételeit az alábbi táblázat foglalja össze:
Standard

Prémium

Prémium +

Halál vagy rokkantság esetén
kifizeti az ügyfél hátralév
tartozását.

1. Halál vagy rokkantság esetén kifizeti a hátralév
tartozást. 2. Munkanélküliség vagy tartós
munkaképtelenség (betegség) esetén fizeti az
esedékes törleszt részleteket.

1. Halál vagy rokkantság esetén kifizeti a hátralév
tartozást. 2. Munkanélküliség vagy tartós
munkaképtelenség (betegség) esetén fizeti az esedékes
törleszt részletek kétszeresét.

Szolgáltatás leírása

Díjfizetés módja

A biztosítási díjat magában foglalja a havi fizetési értesít n szerepl összeg.

Díjalap
Szorzók a díj meghatározásához
Kockázatviselés kezdete
Kizáró tényez k

A havi törleszt részlet (integrált Casco és hitelfedezeti szolgáltatás díja nélkül)
2,99%

6,29%

8,49%

Csatlakozási nyilatkozat aláírásának napja, de munkanélküliségi kockázat esetén az aláírást követ 91. nap.
• 1 hónapnál hosszabb halasztást tartalmazó szerz dések
• A szerz déskötés pillanatában, a hatvanadik életévüket betöltött ügyfélnek nem köthet (csak 60 év alatt)
• Nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn krónikus betegség vagy keres képtelenség a kötés pillanatában.
• Társas vállalkozások kizárva
• Nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn krónikus betegség vagy keres képtelenség a kötés pillanatában.
• Nyugdíjas magánszemélyek
keres képtelensége
(rokkantság) esetén nem térít!

• Nyugdíjas magánszemélyek esetén többlet szolgáltatást nem biztosít! • Egyéni vállalkozóknál, munkanélküliség
esetén nem térít!

Ügyféllel aláíratandó dokumentum

Csatlakozási nyilatkozat

Ügyfélnek átadandó dokumentum

Biztosítási tájékoztató és Általános szerz dési Feltételek *

Finanszírozó felé faxolandó
szerz désrögzítéshez (a szokásos
dokumentumok mellett).

Csatlakozási nyilatkozat, az ügyfél által aláírva

A Finanszírozó felé postázandó
irattározáshoz (a szokásos dokumentumok
mellett)

Csatlakozási nyilatkozat eredetiben, az ügyfél által aláírva

