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A PANNÓNIA BÁRKA ÉLET-, BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZ-

TOSÍTÁS JELLEMZŐI 

Jellemzők Pannónia Bárka Élet-, Baleset- és Betegségbiztosítás 

Biztosítási 

szolgáltatások 

A Pannónia Bárka Élet-, Baleset- és Betegségbiztosítás 4 különböző 

szolgáltatással választható: 

1. Egyösszegű haláleseti szolgáltatás 

2. Haláleseti járadékszolgáltatás 

3. Kritikus betegség szolgáltatás 

4. Rokkantsági szolgáltatás 

Szerződő Magánszemély vagy cég 

Kiegészítő biztosítások 

Balesetbiztosítás 

Best Doctors® egészségbiztosítás 

A kiegészítő biztosítások a nem biztosított szerződőre is megköthetőek 

Biztosított 
1-10 biztosított 

Belépési kor: min. 16 éves. A maximális belépési kor szolgáltatásonként eltérő 

Tartam Min. 3 év – max. 59 év 

Kedvezményezett 
Minden szolgáltatásra a biztosított(ak) eltérő kedvezményezett(ek)et adhat(nak) 

meg 

Díjfizetési tartam  Megegyezik a biztosítás tartamával 

Díjfizetés 

Rendszeres 

Minimális rendszeres díj: 48 000 Ft / év / szerződés 

Éves, féléves, negyedéves illetve havi 

Csoportos beszedés, átutalás, postai csekk, bankkártyás fizetés 

Díjkedvezmények 

• éves díjfizetésre: 4% 

• féléves díjfizetésre: 3% 

• negyedéves díjfizetésre: 2% 

• csoportos beszedésre: 2% 

Indexálás 
Opcionális, nem kötelező 

A Biztosító minden évfordulón 3 indexet ajánl fel 

Díjfizetési türelmi idő 

Díjfizetés elmulasztása esetén küldött felszólító levélben meghatározott időpontig 

(jellemzően az esedékességet követő 90 napig); 

amennyiben a póthatáridőig a díj nem került megfizetésre úgy a szerződés 

megszűnik 

Díjszüneteltetés Nincs 

Díjmentesítés Nincs 

Visszavásárlás / 

részleges 

visszavásárlás 

Nincs 
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Egyösszegű 

haláleseti 

szolgáltatás 

A Biztosító a biztosított halála esetén az aktuális biztosítási összeget fizet ki a 

kedvezményezettnek 

VAGY 

a biztosított 1 éven belül várható halála esetén biztosítási összeget fizet ki a 

biztosítottnak, amennyiben ezt orvosi igazolással tudja igazolni. 

Biztosítási összeg Min. 1 000 000 Ft 

Belépési kor Min. 16 – max. 65 éves 

Lejárati kor Max. 75 éves 

Önállóan megköthető? Igen 

Várakozási idő Nincs 

 

Haláleseti 

járadékszolgáltatás 

A Biztosító a biztosított halála esetén az aktuális havi járadék összeg 

harminchatszorosát azonnal és havi járadékot fizet a kedvezményezettnek a 

szolgáltatás lejáratáig 

Biztosítási összeg Min. 20 000 Ft / hó 

Belépési kor Min. 16 – max. 65 éves 

Lejárati kor Max. 75 éves 

Önállóan megköthető? Igen 

Várakozási idő Nincs 

Indexálás halál után A járadék minden évben 3%-kal indexáltan kerül kifizetésre 

 

Kritikus betegség 

szolgáltatás 

A Biztosító 25 rettegett betegség diagnosztizálása esetén az aktuális biztosítási 

összeget fizeti ki a kedvezményezettnek 

Biztosítási összeg Min. 1 000 000 Ft 

Belépési kor Min. 16 – max. 60 éves 

Lejárati kor Max. 70 éves 

Önállóan megköthető? Igen 

Várakozási idő 3 hónap 

Túlélési idő A szolgáltatás fizetése során a Biztosító 1 hónap túlélési időt szab ki 

 

Rokkantsági 

szolgáltatás 

A Biztosító a biztosított min. 70%-os TB rokkantsága esetén az aktuális 

biztosítási összeget fizeti ki a kedvezményezettnek 

Biztosítási összeg Min. 1 000 000 Ft 

Belépési kor Min. 16 – max. 60 éves 

Lejárati kor Max. 65 éves 

Önállóan megköthető? Nem, legalább egy másik szolgáltatás választása is szükséges biztosítottanként 

Várakozási idő 6 hónap 

Türelmi idő 
A szolgáltatás fizetése során a Biztosító 1 év türelmi időt szab ki, hacsak nem 

igazolható érdemlegesen, hogy a min. 70%-os rokkantság állandó 

 


