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BEVEZETÉS

A biztosított számára nyújtott biztosítási fedezetet részletesen az alábbi Biztosítási 
Feltételek szabályozzák. A biztosítási fedezetről a Banco Primus Magyarországi Fióktelepe 
(székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33., Magyarország) (a továbbiakban a „Bank”) gondos-
kodik. Kérjük, hogy az alábbi feltételeket fi gyelmesen olvassa el!
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1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A jelen biztosítási feltételek (a továbbiakban: a „Biztosítási Feltételek”) szabály-
       ozzák a Financial Insurance Company Limited és a Financial Assurance Company 
Limited (székhely: Building 11., Chiswick Park, Chiswick High Road, London, 
W4 5XR, Egyesült Királyság) (a továbbiakban: a „Biztosító”) által az olyan adósnak 
nyújtott biztosítási fedezetet, akire a Bank és a Biztosító között 2008. május 12-én 
létrejött csoportos biztosítási szerződés (a továbbiakban: a „Biztosítási Szerződés”) 
vonatkozik.

2. A jelen Biztosítási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Biztosítási Szer-
ződés, a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, és a vonatkozó magyar jogszabályok 
az irányadóak.

3. A Biztosítási Feltételek eltérő rendelkezése hiányában a vastagon szedett kifejezé-
sek a 14. fejezetben (Fogalom-meghatározások) meghatározott jelentésük szerint 
értendők és alkalmazandók. 

4. Ellenkező jelölés hiányában minden időtartam naptári napban értendő.
5. A jelen Biztosítási Feltételeken alapuló szolgáltatási igények az esedékességük 

időpontjától számított 2 év elteltével évülnek el.
 

2. FEJEZET: A BIZTOSÍTÁSI FEDEZET

1. A jelen Biztosítási Feltételek szerint a biztosítási fedezet az alábbi eseményekre 
terjed ki:

a) a biztosított halála, vagy
b) a biztosított teljes és végleges rokkantsága.

2. A biztosítási fedezet alapján a biztosított halála vagy teljes és végleges rokkant-
sága esetén az aktuális kintlévőség kifi zetésére kerül sor.

3. A jelen Biztosítási Feltételek szerint a biztosítás a világ bármelyik országában
bekövetkező biztosítási eseményre kiterjed.

3. FEJEZET: JOGOSULTSÁG A BIZTOSÍTÁSI FEDEZETRE

1. A biztosítási fedezet arra az adósra terjed ki, aki kölcsönszerződést kötött, és a biz-
tosítási nyilatkozat aláírásakor az alábbi feltételek mindegyikének megfelel: 

a) 18. életévét betöltötte, és még nincs 65 éves;
b) egészséges (azaz nem áll fenn vele kapcsolatban előzetesen fennálló beteg-

ség vagy krónikus egészségi állapot);
c) jelenleg nem átmenetileg keresőképtelen;
d) az elmúlt 12 hónapban ugyanazon okból kifolyólag és 30 egymást követő

napot meghaladóan nem volt keresőképtelen állapotban; 
e) aláírta a biztosítási nyilatkozatot.
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2. Ha a biztosított a biztosítási fedezet igénybevételéhez a biztosítási nyilatkozatban 
hamis adatokat közöl, vagy az egészségi állapotára vonatkozóan jelentős körül-
ményeket eltitkol, a Biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól, kivéve, ha 
bizonyítást nyer, hogy a kockázatvállalás időpontjában a Biztosító tudott a hamis 
vagy eltitkolt adatokról, vagy azok a jelen Biztosítási Feltételek hatálya alá eső 
események bekövetkezésében nem hatottak közre.

3. A biztosított kijelentette, hogy nincs tudomása semmilyen előzetesen fennálló  
betegség létéről. Ha tudomása van ilyenről, az a Biztosító által a biztosított részére 
nyújtott biztosítási fedezet fennállását nem érinti, a Biztosító azonban nem teljesít 
olyan kifi zetést, amely bármely előzetesen fennálló betegséggel összefüggésben 
felmerült biztosítási eseménnyel kapcsolatos.

4. FEJEZET: A KOCKÁZATVISELÉS KEZDETE ÉS VÉGE

1.  A jelen Biztosítási Feltételek szerint a kockázatviselés az adós tekintetében a bizto-
sítási nyilatkozat aláírásának napját követő 0 órakor kezdődik.

 2.  Az alábbi események bármelyikének bekövetkezése időpontjában a kockázatviselés 
minden egyes biztosított vonatkozásában megszűnik: 

a)  a biztosított betölti 65. életévét; 
b)  a kölcsönszerződés megszűnik vagy elállnak tőle; 
c)  a kölcsön visszafi zetésre kerül; 
d)  a biztosított nyugdíjjogosulttá válik, kivéve, ha a biztosítás a biztosított halála 

tekintetében nyújt fedezetet; 
e)  azon a napon, amikor jogerős határozatban a biztosítottat teljes mértékben 

és véglegesen rokkanttá nyilvánítják; 
 f) a biztosított meghal; 
g)  a Biztosító a jelen Biztosítási Feltételek szerint járó valamennyi szolgálta-

tását teljesítette. 

5. FEJEZET: BIZTOSÍTÁSI DÍJ

1.  A biztosítási díjat, a Bank mint a Biztosítási Szerződésben szereplő szerződő fél 
fi zeti meg a Biztosítónak. A Bank és a biztosított közötti megállapodás szerint a Bank 
a kifi zetett biztosítási díj arányos részét a biztosítottra hárítja. 

2.  A biztosítottal kapcsolatos biztosítási díj egyszeri díj. Ez a kölcsönszerződés teljes tar-
tamára vonatkozik, és a kölcsönszerződés megkötésekor egy összeg ben esedékes. 

3.  A biztosítási díj forintban fi zetendő.
4.  A biztosítási díj a kölcsönszerződésben meghatározott kölcsönösszeg alapján 

kerül kiszámításra (a biztosítási díj nélkül).
5.  A biztosítási díj a kölcsönösszegnek, a Biztosítási Szerződésben a kockázatvise lés 

kezdetekor meghatározott díjtételnek és a kölcsönszerződés időtartamának szor- 
zataként kerül kiszámításra.
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6.  Külföldi pénznemben folyósított kölcsönök esetében a biztosítási díj számításá nak 
alapja a Banknak a jelen Biztosítási Feltételek szerinti kockázatviselés kezdetekor 
érvényes valuta eladási árfolyama.

7.  Ha a biztosítási fedezet a kölcsönszerződés eredeti lejárata előtt szűnik meg, a Bank 
jogosult a biztosítási díj egy részének visszatérítésére. Ilyen esetben a Biztosító 
annak a hónapnak az utolsó napjáig járó biztosítási díjra jogosult, amelyben kocká-
zatviselése véget ért, kivéve a 4. fejezet 2. g) pontjában meghatározott esetet, 
amikor a naptári év végéig járó díjra jogosult. A Bank a díj visszatérített részével 
a kölcsönszerződés szerint számol el a biztosítottal.

8.  A jelen biztosításnak nincsenek matematikai tartalékai, így maradékjogok, úgy 
mint visszavásárlási összeg, díjmentes leszállítás és kötvénykölcsön igénybevéte-
lére sincs lehetőség.

6. FEJEZET: KEDVEZMÉNYEZETT

A biztosított által a Biztosítási Szerződéshez történő csatlakozáskor tett biztosítási 
nyilatkozat alapján a kedvezményezett a Bank.

7. FEJEZET: SZOLGÁLTATÁSI IGÉNY
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. a Biztosítási eseményt a bekövetkezését követően 30 napon belül kell bejelenteni 
a Biztosítónak.

2. A biztosítottnak a kárigénnyel kapcsolatos valamennyi dokumentumot közvetlen ül 
a Biztosítónak kell benyújtania. Ha a igénybejelentést vagy az azzal kapcsolatos 
dokumentumok bármelyikét a biztosított a Bankhoz nyújtja be, a Bank azokat továb-
bítja a Biztosítónak. 

3. Az előírt dokumentumok benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség a biztosí-
tottat terheli. 

4. A Bank köteles a kölcsönszerződést annak valamennyi módosításával, az általa 
szabályszerűen jóváhagyott törlesztési ütemtervvel és a biztosított által rendel-
kezésére bocsátott többi dokumentummal együtt mellékelni. 

5. A Bank köteles a fenti 4. pontban hivatkozott minden dokumentumot haladékta-
lanul a Biztosító rendelkezésére bocsátani, ha

a) a szolgáltatási igényt a biztosított neki nyújtotta be,
b) a Biztosító értesítette a Bankot szolgáltatási igény bejelentéséről. 

6. A dokumentumok benyújtásának késedelme a szolgáltatási összeg késedelmes 
fi zetését vonhatja maga után.

7. A igénybejelentés és az azzal kapcsolatban előírt összes dokumentum kézhez vételét 
követő 7 munkanapon belül a Biztosító írásban vagy elektronikus úton értesíti 
a Bankot és a biztosítottat a igénybejelentés kézhezvételéről, valamint arról, hogy 
milyen egyéb dokumentumok szükségesek a szolgáltatási igény elbírálásához.
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8.  A igénybejelentést és az azzal kapcsolatos dokumentumokat az alábbi címre kell 
megküldeni, és a kárrendezési eljárással kapcsolatos bármilyen kérdés esetén 
a biztosított felvilágosítást ugyancsak ezen a címen kérhet:

Genworth Financial 
Citibank Torony 
Bank Center 
Szabadság tér 7. 
1054 Budapest 
Hungary 
Tel: +36 1 474 8133

HALÁLESETTEL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYEK
9.  A biztosított halála esetén a biztosított képviselője vagy örököse köteles benyújtani 

a biztosított (halál okát is megjelölő) halotti bizonyítványának eredeti példányát vagy 
annak hiteles másolatát.

ROKKANTSÁGGAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYEK
 10.  A biztosított teljes és végleges rokkantsága esetén a biztosítási esemény bekö-

vetkezésének időpontja az a nap, amikor az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
Országos Orvosszakértői Intézete végleges határozatában megállapította a bizto-
sított rokkantságát.

 11.  Rokkantság esetén a biztosított az alábbi dokumentumokat köteles benyútani:
a) a Biztosító rokkantságra vonatkozó szolgáltatási igénybejelentő nyomtat-

ványát;  
b) amennyiben szükséges, baleseti jelentést és rendőrségi jegyzőkönyvet, ha 

a rendőrség a balesettel kapcsolatban eljárást folytatott;
c) ha hivatalos eljárás volt folyamatban, a vonatkozó jogerős határozatot vagy 

bírósági döntést;
d) Országos Orvosszakértői Intézet által folytatott orvosi vizsgálat eredmé nyét 

igazoló végleges határozatot, amely megállapítja a rokkantsági fokozatot;
e) a rokkantság megállapítására jogosult szervezetek által elbírált nyomtatvá-

nyokból, végleges határozatokból és egyéb egészségügyi igazolásokból álló 
dokumentáció hiteles másolatát.

8. FEJEZET: A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSAI

1. A kárrendezési eljárás alatt a biztosított továbbra is köteles a kölcsönszerződés 
szerinti fi zetési kötelezettségét teljesíteni. 

2. A Biztosító a szolgáltatási igény elbírálásához és a pontos szolgáltatási összeg meg-
állapításához a 7. fejezet szerinti teljes dokumentációt kéri.

3. Ha a 7. fejezet alapján rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján a szolgáltatási
igényt nem lehet elbírálni, a Biztosító fenntartja magának a jogot arra, hogy további
orvosi iratokat (kórlapot) kérjen, és a kezelőorvostól egészségügyi információkat 
szerezzen be, illetve az általa megbízott orvosszakértő véle ményét is kikérje.
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4. Ha a biztosított nem nyújt további információt, vagy nem járul ahhoz hozzá, hogy 
a Biztosító a biztosított orvosainak véleményét kikérje, és ennek következtében lé-
nyeges körülmények kideríthetetlenné válnak, a Biztosító jogosult a szolgáltatási 
igényt elutasítani. 

5. A Biztosító köteles a kárrendezési eljárás során összegyűjtött információkba és 
dokumentumokba a biztosítottnak betekintést engedni. A biztosított kérheti, hogy 
a Biztosító adjon bármilyen, a biztosított által megtekintett információról írásos 
igazolást, és, hogy költségére az információkról és dokumentumokról készítsen 
másolatot, valamint, hogy a Biztosító ezeket hitelesítse.

HALÁLESET
6. A biztosított halála esetén a kedvezményezett az aktuális kintlévőségnek (ide nem 

értve a késedelmes fi zetéseket vagy ezek után járó késedelmi kamatot) megfelelő 
összegre jogosult, legfeljebb 10 000 000 forint erejéig.

TELJES ÉS VÉGLEGES ROKKANTSÁG 
7. A biztosított teljes és végleges rokkantsága esetén a kedvezményezett az aktu ális 

kintlévőségnek (ide nem értve a késedelmes fi zetéseket vagy ezek után járó kése-
delmi kamatot) megfelelő összegre jogosult, legfeljebb 10 000 000 forint erejéig.

9. FEJEZET: A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG KIFIZETÉSE

1. A Biztosító az aktuális kintlévőséget a Bank folyósítási számlájára fi zeti ki. 
2. A Biztosító a szolgáltatását a kárigénnyel kapcsolatos, a 7. fejezetben meghatá rozott 

valamennyi információ és dokumentum kézhezvételét követő 30 napon belül teljesíti.

3. Ha a szolgáltatási igényt a fenti 2. pont szerinti időtartam alatt nem lehet elbírálni, 
akkor a Biztosító az aktuális kintlévőséget az elbírálást követő 30 napon belül fi zeti ki. 

4. Ha a Biztosító a fenti időszak alatt az aktuális kintlévőséget nem fi zeti ki, a Biztosító
köteles a Bankot és a biztosítottat ennek tényéről írásban értesíteni, egyben meg-
jelölve azokat a körülményeket és jogalapot, amelyek az aktuális kintlévőség kifi -
zetésének megtagadását alátámasztják.

5. Ha az aktuális kintlévőség nem jár vagy a biztosított által benyújtott szolgáltatási 
igényben megjelölttől eltérő összegben jár, a Biztosító a biztosítottat erről írásban
értesíti, megjelölve azokat a körülményeket és jogalapot, amelyek az aktuális kintlévő-
ség kifi zetésének megtagadását alátámasztják. E tájékoztatás tartal mazza a szolgál-
tatási igény bírói úton történő érvényesítésének lehetőségéről szóló felvilágosítást.

 10. FEJEZET: A BIZTOSÍTÓ MENTESÜLÉSÉNEK ESETEI
HALÁLESET

1. A Biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettség alól, ha a halál oka:
a) alkohol, kábítószer vagy egyéb bódult vagy kábult állapot (a kármegelőzési 

kötelezettség megsértése), kivéve, ha arra orvosi javallatra vagy orvosi fel-
ügyelet mellett került sor;
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b) a jelen Biztosítási Feltételek szerinti kockázatviselés kezdetétől számított 
24 hónapon belül elkövetett öngyilkosság;

c) a biztosított által elkövetett bármilyen bűncselekmény.

TELJES ÉS VÉGLEGES ROKKANTSÁG 
2. A Biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettség alól, ha a teljes és végleges 

rok kantság az alábbiakkal összefüggésben következik be:
a) alkohol, kábítószer vagy egyéb bódult vagy kábult állapot, kivéve, ha arra 

orvosi javallatra vagy orvosi felügyelet mellett került sor;
b) önkezűleg okozott sérülések, függetlenül attól, hogy beszámítható vagy nem 

beszámítható elmeállapotban került-e rá sor, vagy a biztosított kérésére 
harmadik fél által okozott sérülések;

c) a biztosított által elkövetett bármely bűncselekmény, ideértve a közúti sza-
bálysértéseket.

 11. FEJEZET: KIZÁRÁSOK
ÁLTALÁNOS

1. A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki arra az esetre, azaz az aktuális kintlé-
vőséget nem fi zeti ki, ha a szolgáltatási igényre okot adó esemény az alábbiakkal 
összefüggésben következett be:

a) háború (ideértve a polgárháborút), függetlenül attól, hogy hadüzenettel indí-
tott vagy sem, statárium, lázadás, terrorizmus, szabotázs, forradalom vagy 
katonai felkelés, vagy törvényes katonai bitorló hatalom cselekedete, ide-
értve tömegpusztító fegyverek által okozott azonnali és hosszú távú károkat; 

b) ionizáló sugárzás vagy nukleáris fűtőanyagból vagy nukleáris hulladékból 
származó radioaktív szennyeződés vagy nukleáris berendezésből származó 
bármely veszély vagy toxikus szennyeződés;

c) sztrájk, forrongás és polgári engedetlenség.

HALÁLESET, TELJES ÉS VÉGLEGES ROKKANTSÁG 
2. Továbbá a Biztosító nem viseli a kockázatot, ha a halál vagy a teljes és végleges 

rokkantság az alábbiakkal összefüggésben következett be:
a) a biztosított előzetesen fennálló betegsége, krónikus egészségi állapota   
b) a biztosított indokolatlanul nem fordult orvoshoz, vagy az orvos utasításait 

nem tartotta be; ugyancsak, ha a biztosított orvosi ellenőrzés vagy szakkép-
zett személyzet felügyelete nélkül vetette magát alá kezelésnek, kivéve, ha 
erre balesettel összefüggésben került sor;

c) a biztosított által űzött veszélyes sport, így különösen: bokszolás, bob, szán-
kózás, motoros és autós sportok, lovaglás, hegymászás, vitorlázórepü-
lés, hőlégballonozás, ejtőernyőzés, vívás, önvédelmi sportok, vadvízi evezés, 
barlangászás, vízbeugrás, könnyűbúvárkodás, siklórepülés és sportverse-
nyeken, rallykon és edzéseken történő aktív részvétel;

d) a biztosított katonai vagy utasszállításra nem jogosult magánrepülő pilótája-
ként, személyzetének tagjaként vagy utasaként repült;

e) a biztosított tevékenysége mint profi  sportoló, a biztonsági erők tagja, bányász,
kaszkadőr, haditudósító vagy robbanóanyag-kezelő.
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3. A Biztosító ugyancsak nem viseli a kockázatot az olyan kölcsön (hitel) tekinte tében, 
amelyet a rokkantság megállapítása iránti kérelem orvosi bizottsághoz történt 
benyújtását követően vettek fel.

 12. FEJEZET: PANASZOK

1. A Bank és a biztosított írásban emelhet panaszt a Biztosítónak a Biztosítási Szer-
ződés vagy a jelen Biztosítási Feltételek alapján történő eljárásával kapcsolatban. 

2. A panasz az alábbi címre küldendő: 
Genworth Financial 
Citibank Torony 
Bank Center 
Szabadság tér 7. 
1054 Budapest 
Hungary 
Tel: +36 1 474 8133

3. A Biztosító a panaszra annak kézhezvételét követő lehető legrövidebb időn belül, de 
legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol.

 13. FEJEZET: SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

1. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a to-
váb biakban: a „Biztosítási Törvény”) 153.§-a értelmében biztosítási titok minden 
olyan, a Biztosító rendelkezésére álló adat, amely a Biztosító egyes ügyfeleinek 
(ideértve a szerződő felet, a biztosítottat és a károsultat is) személyi körülménye-
ire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a Biztosítóval kötött szer ző-
déseire vonatkozik.

2. A Biztosító jogosult a biztosítási szerződések megkötésével és ügyintézésével, 
a szolgáltatási igényekkel és biztosítási szolgáltatással kapcsolatos biztosítási 
titoknak minősülő adatokat kezelni. A Biztosító ezeket az adatokat csak a biztosítási
 szerződés megkötéséhez, módosításához és fenntartásához, valamint a szerző-
désen alapuló szolgáltatási igények elbírálásához, továbbá a Biztosítási Törvény-
ben meghatározott bármely egyéb célhoz szükséges mértékben kezelheti.

3. A Biztosító köteles az ügyfeleire vonatkozó biztosítási titkokat megőrizni. A bizto-
sítási titok csak az ügyfél kiadható titok körét meghatározó írásos nyilatko zatának 
birtokában vagy a Biztosítási Törvényben meghatározott esetekben adható ki har-
madik félnek. 

4. A biztosított meghatalmazza a Biztosítót, hogy a szerződés megkötésével és fenn-
tartásával, valamint a Biztosító szolgáltatásaival közvetlenül kapcsolatos adatokat 

– ideértve a biztosított egészségére vonatkozó adatokat – beszerezze és rögzítse, és 
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az adatokat e körben felhasználja. Az ezen adatokat szolgáltató és a biztosítottat 
kezelő intézmények és személyek a titoktartási kötelezettség alól ezennel mentesül-
nek. A biztosított ugyancsak hozzájárul ahhoz, hogy a ha tóságok a Biztosító részére 
hiteles másolatot adjanak ki a halotti anyakönyvi kivonatról.

5. A biztosított nyilvántartásba vett személyes adatairól tájékoztatást kaphat, és 
adatai módosítását kérheti.

6. A Biztosító a biztosítási szerződés fennállása alatt és a biztosítás megszűnését 
követően jogosult egészen addig az adatokat kezelni, ameddig a biztosítás alapján 
követelés érvényesíthető.

 14. FEJEZET: FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

A jelen Biztosítási Feltételekben szereplő, vastagon szedett kifejezések az alább megha-
tározott jelentéssel bírnak:
Adós – bármely természetes személy, aki a Bankkal kölcsönszerződést kötött; 
Baleset – hirtelen, váratlan, emberi akarattól függetlenül, erőszakos külső hatásra, a biz-
tosítási fedezet igénylését követően bekövetkezett, testi sérülést eredményező esemény;
Biztosítási nyilatkozat – az a dokumentum, amelyben az adós a jelen Biztosítási Feltételek 
szerinti biztosítási fedezetet elfogadja;
Biztosított – minden egyes adós, akire a jelen Biztosítási Feltételek alapján biztosítási fe-
dezet vonatkozik;
Előzetesen fennálló betegség – bármely olyan sérülés, betegség vagy más hasonló egész-
ségi állapot, illetve ennek tünetei, amelynek fennálltáról az adott személy a kockázatvi-
selés kezdetekor tudott, illetve amellyel kapcsolatban az adott személy a kockázatviselés 
kezdetét megelőző 12 hónapban orvosi vizsgálaton esett át vagy ilyen vizsgálatra időpon-
tot egyeztetett; 
Folyósítási számla – adós Banknál vezetett, a kölcsön folyósítására szolgáló bankszámlája;
Kedvezményezett – az a személy, aki biztosítási esemény bekövetkezése esetén a jelen 
Biztosítási Feltételekben meghatározott biztosítási szolgáltatásokra jogosult;
Kölcsönszerződés – az a szerződés, amely alapján a Bank az adósnak kölcsönt nyújt;
Krónikus egészségi állapot – bármely, a kockázatviselés kezdetekor már fen nálló króni-
kus egészségi állapotból eredő feltétel, sérülés, betegség vagy más hasonló egészségi 
állapot, illetve ennek tünetei, függetlenül attól, hogy a kockázatviselés kezdetekor orvosi 
ellátásra szorult-e vagy sem. Krónikus egészségi állapotnak tekintendő minden olyan 
állapot, amelyre legalább az alábbi jellemzők egyike igaz:

korlátlanul fennáll;
állandó jellegű, és a kezelésére tett lépések szükségképpen inkább az ellenőrzésre 
(fi gyelemmel követésre), mint a végleges meggyógyításra irányulnak; vagy
olyan tünetei vannak, amelyek nem múlnak el, és a múltban orvosi tanácsadást, 
kezelést vagy gondozást igényeltek;

Nyugdíj – a társadalombiztosítás által nyugdíjazás jogcímén biztosított pénzbeli juttatás. 
A jelen Biztosítási Feltételek alkalmazásában a „nyugdíj” más ilyen jellegű társadalom-
biztosítási juttatást is magában foglal, mint például rendes nyugdíjat, a rokkantsági nyug-
díjat, baleseti rokkantsági nyugdíjat, az előnyugdíjat és a korkedvezményes nyugdíjat;

•
•

•
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Teljes és végleges rokkantság – a biztosítottnak a Biztosító kockázatvislésének idején be-
következett baleset vagy betegség következtében előálló olyan egészségkárosodása, illetve 
testi vagy szellemi fogyatkozása, amely alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
Országos Orvosszakértői Intézete a biztosított teljes és végleges (100%-os) rokkantságát 
állapítja meg (I. és II. rokkantsági csoport);
Törlesztő részlet – az adós Bank irányában fennálló, törlesztési ütemterv szerinti havi 
kölcsöntőke és kamatfi zetési kötelezettsége. 
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Banco Primus Fióktelep Magyarország
1134 Budapest, Váci út 33.
Tel: 06 1 802 4455
www.bancoprimus.hu

Genworth Financial 
Bank Center
Citibank Torony
1054 Budapest
Szabadság tér 7. 
Tel: 06 1 474 8133
www.genworth.hu
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