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Eszközalapok működésének korlátozásához kapcsolódó szabályok változása 
 

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy befektetési életbiztosításaink Különös Feltételeiben 

foglalt, az eszközalapok működésének korlátozásához kapcsolódó szabályok 2014. 

január 1. napjától a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 

előírásainak megfelelően kiegészülnek, módosulnak. Az eszközalapok felfüggesztésére vonatkozó 

kiegészített, módosított, 2014. január 1-től hatályos szabályok a következők: 

 
A biztosító az eszközalap-felfüggesztés esetén az alábbi a Bit. 132/A. § rendelkezéseit 

alkalmazza: 

„(1) A biztosító az ügyfelek érdekében a befektetési egységekhez kötött 

életbiztosítási szerződéshez kapcsolódó eszközalap befektetési egységeinek eladását 

és vételét felfüggeszti (a továbbiakban: eszközalap-felfüggesztés), amennyiben az 

eszközalap nettó eszközértéke, illetve ezzel együtt a befektetési egységeknek az 

árfolyama azért nem állapítható meg, mert az eszközalap eszközei részben vagy 

egészben illikvid eszközzé váltak. Az eszközalap felfüggesztését a biztosító az annak 

okául szolgáló körülményről való tudomásszerzését követően haladéktalanul 

végrehajtja arra az értékelési napra (a továbbiakban: az eszközalap-felfüggesztés 

kezdő időpontja) visszamenő hatállyal, amely értékelési napot megelőzően az utolsó 

alkalommal megállapítható volt az eszközalap nettó eszközértéke. 

(2) Az eszközalap felfüggesztésének tartama alatt - a biztosítási díj felfüggesztett 

eszközalapról való átirányítása kivételével - a felfüggesztett eszközalapot érintő 

ügyfélrendelkezések (így különösen átváltás, rendszeres pénzkivonás, részleges 

visszavásárlás) nem teljesíthetőek. Amennyiben az eszközalap felfüggesztésének 

tartama a 30 napot meghaladja, akkor az eszközalap-felfüggesztés kezdő időpontját 

követő 35. napig a biztosító igazolható módon írásbeli tájékoztatást küld a 

felfüggesztett eszközalappal érintett valamennyi szerződő fél részére arról, hogy az 

eszközalap-felfüggesztés megszüntetését követően a biztosító akkor teljesíti ezeket 

az ügyfélrendelkezéseket, ha azok teljesítésére vonatkozóan szerződő fél az 

eszközalap-felfüggesztés megszüntetését követően ismételten rendelkezést ad. A 

felfüggesztés tartama alatt felfüggesztett eszközalapra vonatkozóan 

ügyfélrendelkezést adó szerződő felek számára a biztosító haladéktalanul 

tájékoztatást ad az ügyfélrendelkezéssel kapcsolatban. 

(3) Amennyiben a befizetett díjat a szerződés, illetve az ügyfél rendelkezése 

alapján a biztosítónak a felfüggesztett eszközalapba kellene befektetnie, a biztosító - 

a szerződés vagy az szerződő fél eltérő rendelkezése hiányában - köteles a díjat 

elkülönítetten nyilvántartani. Ha a fenti esetben az eszközalap felfüggesztésének 

tartama a 30 napot meghaladja, akkor az eszközalap-felfüggesztés kezdő időpontját 

követő 35. napig a biztosító igazolható módon írásbeli tájékoztatást küld az érintett 

szerződő fél részére arról, hogy az elkülönítetten nyilvántartott és az eszközalap-

felfüggesztés időtartama alatt beérkező díjat mely másik, fel nem függesztett 

eszközalapba irányítja át - azzal ellentétes ügyfélrendelkezés hiányában - az 

eszközalap-felfüggesztés kezdő időpontját követő 45. naptól. 

(4) Az eszközalap felfüggesztésének tartama alatt a szerződésben meghatározott 

időpont elérése (lejárat) mint biztosítási esemény bekövetkezése vagy a szerződés 

teljes visszavásárlása esetében a biztosító a szerződő fél számlája aktuális 

egyenlegének értékét a felfüggesztett eszközalap befektetési egységeinek figyelmen 

kívül hagyásával állapítja meg.  

A biztosító a fenti esetekben az eszközalap-felfüggesztés megszüntetését követő 15 

napon belül - amennyiben a (8) bekezdésben írt feltétel nem áll fenn - köteles a 

szerződő fél számláján a felfüggesztett eszközalap befektetési egységeiből 
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nyilvántartott befektetési egységeknek az eszközalap-felfüggesztés megszüntetését 

követő első ismert árfolyamán számított aktuális értékét vagy ugyanezen az 

árfolyamon a visszavásárlásra vonatkozó szerződéses rendelkezések szerinti 

összeget kifizetni. 

(5) A biztosító haláleseti (kockázati) szolgáltatása teljesítését az eszközalap 

felfüggesztése annyiban érinti, hogy a biztosító a szerződő fél számlája aktuális 

egyenlegének értékét a felfüggesztett eszközalap befektetési egységeinek az 

eszközalap-felfüggesztést megelőző utolsó ismert árfolyama alapján határozza meg, 

és a biztosítási szerződés szerinti kifizetési kötelezettségét a biztosító az eszközalap 

felfüggesztésének tartama alatt is a fentiek alapján meghatározott értékben teljesíti, 

a felfüggesztett eszközalap befektetési egységei tekintetében teljesítendő 

szolgáltatásrész vonatkozásában azonban biztosítottanként legfeljebb 30 millió forint 

összeghatárig. Az eszközalap-felfüggesztés megszüntetését követő 15 napon belül az 

eszközalap-felfüggesztés megszüntetését követő első ismert árfolyamon a biztosító a 

felfüggesztett eszközalap befektetési egységei tekintetében teljesítendő haláleseti 

(kockázati) szolgáltatásrészt újra megállapítja, és amennyiben ez meghaladja a 

korábban erre kifizetett összeget, akkor a különbözetet utólag kifizeti. Amennyiben 

a (8) bekezdésben írt feltétel fennáll, akkor a biztosító a fenti újbóli megállapítást és 

a különbözet kifizetését a (8) bekezdésben írt elszámolás keretében teljesíti. 

(6) Az eszközalap-felfüggesztés végrehajtását követően az eszközalap-

felfüggesztés megszüntetéséig és az eszközalap ezt követő első ismert nettó 

eszközértékének megállapításáig nem terjeszthető vagy értékesíthető olyan 

biztosítási termék vagy szerződés, amely mögött kizárólag felfüggesztett eszközalap 

áll. 

(7) Az eszközalap-felfüggesztés időtartama legfeljebb 1 év, amelyet a biztosító 

indokolt esetben összesen további 1 évvel meghosszabbíthat. A biztosító a 

meghosszabbításról szóló döntését az eszközalap-felfüggesztés időtartamának 

lejártát legalább 15 nappal megelőzően, figyelemfelhívásra alkalmas módon 

közzéteszi a honlapján, valamint kifüggeszti az ügyfélszolgálati irodáiban, továbbá 

egyidejűleg megküldi a Felügyelet részére. A biztosító az eszközalap-felfüggesztést 

haladéktalanul megszünteti: 

a) az eszközalap-felfüggesztés időtartamának lejártát követően; 

b) az eszközalap-felfüggesztés okául szolgáló körülmény megszűnéséről való 

tudomásszerzését követően; vagy 

c) amennyiben azt a Felügyelet határozatban elrendeli. 

(8) Amennyiben az eszközalap-felfüggesztés (7) bekezdés szerinti 

megszüntetésekor az eszközalap nettó eszközértéke, illetve ezzel együtt a 

befektetési egységeknek az árfolyama továbbra sem állapítható meg azért, mert az 

eszközalap eszközei részben vagy egészben illikvid eszközök, akkor a biztosító az 

eszközalapot megszünteti, és az ügyfelekkel - a megszüntetéskori aktuális piaci 

helyzet alapul vételével - elszámol. 

(9) Az eszközalap-felfüggesztés kezdő időpontját követő 30 napon belül a biztosító 

- a szerződő felek közötti egyenlő elbánás elvének biztosítása és a biztosító 

eszközalappal kapcsolatos szolgáltatásainak folyamatos fenntartása érdekében - az 

illikviddé vált eszközöket és az eszközalap egyéb, nem illikvid eszközeit szétválasztja 

(az eszközalapot illikvid és nem illikvid eszközöket tartalmazó utódeszközalapokra 

bontja, a továbbiakban: szétválasztás) akkor, ha az eszközalap utolsó ismert nettó 

eszközértékének legfeljebb 75%-át képviselő eszközök váltak illikviddé.  
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A szétválasztás végrehajtásával egyidejűleg a nem illikvid eszközöket tartalmazó 

utódeszközalap vonatkozásában az eszközalap-felfüggesztés megszűnik, és az önálló 

eszközalapként működik tovább. Garantált eszközalap esetén - függetlenül az illikvid 

eszközök hányadától - a teljes eszközalap felfüggesztésre kerül. Ebben az esetben a 

garancia lejáratakor a biztosító az eredeti szerződéses feltételek szerint köteles 

elszámolni az ügyfelekkel. 

(10) A szétválasztás esetében az illikviddé vált eszközöket elkülönítetten, 

ugyancsak önálló eszközalapként kell nyilvántartani, amelyre vonatkozóan az 

eszközalap-felfüggesztés az (1)-(8) bekezdésben írottak szerint marad érvényben 

azzal, hogy az eszközalap-felfüggesztés kezdő időpontjának az eredeti eszközalap-

felfüggesztés kezdő időpontját kell tekinteni. A szétválasztás következtében az 

eredeti eszközalap megszűnik, amelynek során az eredeti eszközalap befektetési 

egységeit ügyfelenként olyan arányban kell az illikvid és nem illikvid eszközöket 

tartalmazó utód-eszközalapokhoz rendelni, amilyen arányt az illikvid és nem illikvid 

eszközök az eredeti eszközalap utolsó ismert nettó eszközértékén belül képviseltek. 

Szétválasztás esetén a (2) és (3) bekezdésben szereplő tájékoztatási kötelezettség 

kiegészül a szétválasztásról szóló értesítéssel. 

(11) Az eszközalap-felfüggesztés és szétválasztás szerződő fél díjfizetési 

kötelezettségét és a biztosító szolgáltatási kötelezettségét - e § rendelkezésit 

figyelembe véve - nem szünteti meg. 

(12) A biztosító a (13) bekezdésben írt módon tájékoztatja szerződő felet 

a) az eszközalap-felfüggesztés és a szétválasztás törvényi megalapozottságáról, 

végrehajtásáról, annak indokáról, a felfüggesztés kezdő időpontjáról, a biztosítási 

szerződést és annak teljesítését érintő következményeiről, ideértve különösen az 

ügyfeleket érintő befektetési kockázatok változását, valamint a költségek és díjak 

érvényesítésének szabályait; és 

b) az eszközalap-felfüggesztés megszüntetéséről, annak indokáról, valamint a 

megszüntetésnek a biztosítási szerződést és annak teljesítését érintő 

következményeiről. 

(13) A biztosító a (12) bekezdés szerinti tájékoztatást az eszközalap-felfüggesztés 

és a szétválasztás végrehajtásával, valamint az eszközalap-felfüggesztés 

megszüntetésével egyidejűleg, figyelemfelhívásra alkalmas módon közzéteszi a 

honlapján és kifüggeszti az ügyfélszolgálati irodáiban, továbbá a tájékoztatást 

folyamatosan naprakészen tartja. A biztosító a tájékoztatást egyidejűleg megküldi a 

Felügyelet részére.” 

f) A Bit. illikvid eszközalap alatt az alábbit érti: eszközalap olyan eszköze, amelynek értéke 

nem állapítható meg, ideértve különösen, ha az értékelésre alkalmas piaci árfolyam-

információk az eszköz forgalmazásának, kereskedésének vagy nyilvános árjegyzésének 

felfüggesztése miatt nem állnak maradéktalanul rendelkezésre. 

 

 

Megértésüket köszönjük! 

 

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 

 

 


