K&H Biztosító Zrt. - megtakarítási életbiztosítások összehasonlító táblája
K&H hozamhalmozó 3
díjfizetés
eseti díj fizethető

befektetési lehetőségek

11 darab nyíltvégű eszközalap

a befektetés kockázata
a befektetés
megosztásának
módosítása (áthelyezés)

a befektetési kockázatot az ügyfél viseli

rendszeres díjas
igen
igen - vagy csak a biztosítási díjra - vagy a
biztosítási díjra és a haláleseti biztosítási
összegre egyaránt
11 darab nyíltvégű eszközalap és
esetenként elérhető zártvégű eszközalapok
a befektetési kockázatot az ügyfél viseli

ingyenes és bármikor lehetséges

ingyenes és bármikor lehetséges

szerződés tartama

legalább 10, legfeljebb 25 év

indexálás

rendszeres díjas
igen
igen - vagy csak a biztosítási díjra, vagy a
biztosítási díjra és a haláleseti biztosítási
összegre egyaránt

K&H rendszeres díjas nyugdíjbiztosítás 3

−
biztosítási fedezet

−

−
költségek
−

az életbiztosítási fedezet 250 000 forint és
2 500 000 millió forint között választható,
opcionálisan két kiegészítő egészség- és
balesetbiztosítási csomag is választható
(K&H mozgásban, K&H lendületben)
díjarányos költség: a befizetett díj
szerződési feltételekben meghatározott
százaléka
vagyonarányos: 1,99%-2,71%-os
eszközalap-kezelési költség

kötött, a lejárat a biztosított 65. születésnapjára
esik
−
az életbiztosítási fedezet fix 200 000 forint
(indexálható)
−
opcionálisan két kiegészítő egészség- és
balesetbiztosítási csomag is választható
(K&H mozgásban, K&H lendületben)
−
díjarányos költség: a befizetett díj
szerződési feltételekben meghatározott
százaléka
−
vagyonarányos: 1,49%-2,21%-os
eszközalap-kezelési költség

K&H prémium 3
egyszeri díjas
igen
nem értelmezhető
11 darab nyíltvégű eszközalap és
esetenként elérhető zártvégű eszközalapok
a befektetési kockázatot az ügyfél viseli
ingyenes és bármikor lehetséges
legalább 2, legfeljebb 25 év
−
−

−

az életbiztosítási fedezet választható: fix
200 000 forint, vagy fix 500 000 forint
baleseti haláleseti fedezet: fix 1 000 000
forint

vagyonarányos: 1,49%-2,12%-os
eszközalap-kezelési költség

likviditás
(a visszavásárlás
költsége)

termékszinten 5.000 forint

termékszinten 5.000 forint

eszközalaponként 1,5%

adókedvezmény

nincs

van, a befizetett díjak 20%-át az Adóhatóság
visszautalja, melyet jóváírunk a
nyugdíjbiztosításon

nincs

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek, célja pusztán a figyelem felkeltése és a tájékozódás elősegítése. Az egyes biztosítások részletes leírását a vonatkozó biztosítási szerződési feltételek tartalmazzák, amelyek megismerhetők a
kh.hu oldalon. A biztosítási szolgáltatást a K&H Biztosító nyújtja. 2020.02.26.

