
Hagyjon szeretteire támogatást
A Quantum Leben AG által nyújtott „15 év biztonságban” életbiztosítás célja, hogy a biztosított fél elhalálozása esetén
pénzkifizetést teljesítsen. Ez az összeg segíthet szeretteinek az öröklési költségek, egyéb folyó kiadások, hiteltartozás
kifizetéséhez vagy akár ajándékként is szolgálhat unokáinak. 

A termék főbb jellemzői
• A „15 év biztonságban” olyan életbiztosítási termék, amelynek tárgya a biztosított fél élete. 
• A  biztosító kockázatviselésének időtartama 15 év.
• A termék fedezetet nyújt a biztosított fél különböző események miatt bekövetkező halálára.
• Ha Ön betöltötte a 18. életévét és rendelkezik magyarországi lakóhellyel, akkor megkötheti a biztosítást.
• A biztosított fél életkorának 18–86 év között kell lennie (abban az esetben is, ha a szerződő fél és a biztosított fél ugyanaz 

a személy). Amennyiben a szerződés megkötésére egy fő és házastárs módozatban kerül sor, kizárólag az egyik biztosított
fél vonatkozásában alkalmazandók az életkori feltételek, míg a másik biztosítottra vonatkozó feltétel az, hogy betöltötte 
a 16. életévét és még nem töltötte be a 86. életévét.

• Jelentkezéskor nincs orvosi vizsgálat, sem az egészségügyi állapotára vonatkozó kérdés vagy laborvizsgálat. 
• A biztosítási díjak nem növekszenek, ha csak Ön úgy nem dönt. A biztosítási összeg sem fog csökkeni, azonban, mivel 

a készpénzkifizetés fix összegű, annak értékét az infláció csökkentheti. 
• A kockázatviselés kezdetétől számított első hat hónapban korlátozottan elérhető a biztosítási összeg (ez az úgynevezett

várakozási idő). Ha az első 6 hónapban halálozik el a biztosított, a teljes összeg helyett az addig befizetett összes biztosítási
díj 100% -ának (házastárs módozat esetén 50%-ának) megfelelő biztosítási összeg kerül kifizetésre a szerződés alapján.
Kivéve, ha baleset következtében hunyna el, mert ez esetben a kedvezményezett jogosulttá válik a teljes biztosítási összegre.
Ha a szerződés kezdete után 6 hónappal a biztosított halála betegség miatt, vagy természetes okból következik be, 
akkor a teljes biztosítási összeg kerül kifizetésre az Általános Szerződési Feltételek szerint. Kérjük ne feledje amennyiben 
a biztosított halálát szív- és érrendszeri, légzőszervi megbetegedés, vagy daganat bármilyen formája okozza a kockázatviselés
kezdetetől számított 24 hónapon belül, az kizárásnak minősül, de ekkor is a befizetett díjak 100%-a (házastárs módozatban
a befizetett díjak 50%-a) kifizetésre kerül.

• A biztosítási díjakat köteles esedékességükkor megfizetni, különben a szerződés díjnemfizetés miatt megszűnhet és ezzel
az anyagi védelem elveszhet. 

• Attól függően, hogy a biztosított meddig él, lehetséges, hogy magasabb összeg kerül befizetésre, mint a kifizetendő
készpénzösszeg, de a biztosítási összeget a biztosított fél (házastárs módozat esetén az idősebb biztosított fél) 
86. életévének betöltéséig  emelheti, ez esetben azonban a biztosítási díj is növekszik.

Ennek a dokumentumnak az a célja, hogy néhány kérdését megválaszolja, amelyek az „15 év biztonságban” termékkel
kapcsolatban merülhetnek fel, valamint, hogy kiemeljen néhányat a fontosabb szerződési feltételek közül azáltal, hogy az Ön
számára a legszükségesebb információt megadja a biztosításról. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Általános Szerződési Feltételek
(„ÁSZF”) tartalmazza az összes szükséges információt. Ez a tájékoztatónk nem helyettesíti az ÁSZF-et. Az ÁSZF-et szükséges
alaposan áttanulmányoznia, tekintve, hogy az tartalmazza a szerződéshez kapcsolódó minden feltételt. Nagyon fontos
számunkra, hogy Önnek és családjának ez legyen a megfelelő termék.

Gyakran ismételt kérdések

Ki az a 4Life Direct? 
A 4Life Direct Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.) egy (többes) függő biztosításközvetítő, amely a Magyar
Nemzeti Bank által vezetett biztosításközvetítői nyilvántartásban a 212092570558 azonosítószám alatt szerepel, mely tény 
a Magyar Nemzeti Bank honlapján ellenőrizhető (https:www.mnb.hu). A többes függő biztosításközvetítő azt jelenti, hogy 
a 4Life Direct Kft. egyidejűleg több biztosító egymással versengő biztosítási termékeit közvetítheti. A 4Life Direct Kft.
életbiztosítási termékek és balesetbiztosítási termékek közvetítésére rendelkezik jogosultsággal.

Ki nyújtja a 15 év biztonságban biztosítást? 
A 15 év biztonságban biztosítást a Quantum Leben AG (székhely: Städtle 189490 Vaduz Fürstentum Liechtenstein;
cégjegyzékszáma: FL-0002.124.995-9; felügyeleti hatóság: [Financial Market Authority Liechtenstein, Landstrasse 109 
P.O. Box 279 9490 Vaduz Liechtenstein, Telephone +423 236 73 73 ) biztosítási tevékenységet végző biztosítótársaság
(„Quantum Leben AG”) nyújtja. A Quantum Leben AG a Magyar Nemzeti Banknak tett bejelentés alapján jogosult
Magyarországon határon átnyúló szolgáltatás keretében tevékenységet végezni, amely bejelentés a Magyar Nemzeti Bank
(törzsszám: K8805125) weboldalán is ellenőrizhető: https://intezmenykereso.mnb.hu/ 
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Alkalmaz-e a biztosító várakozási időt? 
A biztosítási összeg kifizetése az első 6 hónapban korlátozott. Mivel a biztosító a fedezetet orvosi vizsgálatok vagy
egészségügyi kérdések nélkül nyújtja Önnek, a kockázatviselés kezdetétől az első 6 hónapban a kedvezményezett csak
akkor lesz jogosult a teljes biztosítási összegre, ha a biztosított halálát baleset okozza. Ha ebben az időszakban nem baleset
miatt bekövetkező halálesetre vonatkozó igényt nyújtanak be, akkor a korlátozott biztosítási összeget fizet ki a biztosító,
amely 100%-ban megegyezik a befizetett biztosítási díjakkal (házastárs módozat esetén a befizetett díjak 50%-ával).

Vannak különös kizáró okok, amely esetén a biztosítási összeg nem jár? 
Igen, vannak ilyen kizáró okok. Ugyan megemlítünk néhányat ebben a tájékoztatóban, de kérjük, hogy alaposan tanulmányozza
az ÁSZF 11.§ és 12. §-át, amely tartalmazza ezeket a különös kivételeket. A feltételeket figyelmesen olvassa el, hisz fontos
számunkra, hogy biztosan tudja, ez a megfelelő termék az Ön és családja számára. Ezek a kizárások meglehetősen szűkkörűek
és magukban foglalják többek között azokat az eseteket, ha esetleg Ön bűncselekményt követne el, vagy pedig a halál oka
valamilyen szív- és érrendszeri, légzőszervi betegség vagy daganatos megbetegedés bármilyen formája, ami a kockázatviselés
kezdő időpontját követő 24 hónapon belül történik. 

Hogyan tudja a családom a kárigényt bejelenteni?  
Megértjük, hogy ez egy nehéz időszak, éppen ezért arra törekszünk, hogy a kárbejelentési folyamat olyan egyszerű legyen,
amennyire csak lehet. A kárbejelentéshez hívja a 06-1-696-1400 telefonszámot, ahol egy erre szakosodott munkatársunk
szakszerűen és udvariasan tájékoztatja az összes szükséges lépésről. A biztosítási összeg kifizetésének megkezdése
érdekében szükséges a biztosítót a 4Life Direct-Kft.- n keresztül a lehető leghamarabb értesítenie a biztosítási esemény
bekövetkeztéről. 
A biztosító tipikusan a következő dokumentumokat fogja kérni: kitöltött szolgáltatási  igénybejelentő nyomtatvány, a halotti
anyakönyvi kivonat, halottvizsgálati bizonyítvány, az igényt bejelentő személyt igazoló okirat másolata (például: útlevél vagy
személyi igazolvány). Azonban a körülményektől függően további dokumentumok is bekérhetőek. A szükséges dokumentumok
jóváhagyását követően, az összeg kifizetése 24 órán belül megkezdődik (szombat, vasárnap és munkaszüneti napok
kivételével).
Az igényt legfeljebb 2 évvel a halálesetet követően lehet benyújtani, ez rövidebb határidő, mint amit a Polgári Törvénykönyv
biztosít. A kárkifizetést a 4Life Direct Kft. teljesíti.

Mennyit fizetek a biztosításért és hogyan fizethetem a biztosítási díjat?
A biztosítási díj függ a biztosított életkorától, a választott biztosítási összegtől és attól, hogy a biztosított házastársát/élettársát
is biztosítottként bevonja-e. Ön dönti el, hogy díjbeszedéssel vagy sárga postai csekkel kíván fizetni. A havi fizetés határidejét
a szerződés megkötésekor választhatja meg. A biztosítási díj beszedésére a 4Life Direct Kft. jogosult a biztosító nevében. 
A biztosítási díj havonta fizetendő. Egyaránt fizethet készpénzzel vagy díjbeszedéssel. 

Mi a biztosítási fedezet (kockázatviselés) kezdő napja és mikor ér véget? 
A biztosító kiállít egy kötvényt, ami igazolja, hogy az ajánlat elfogadásra és a szerződés megkötésre került. A biztosítási kötvény
tartalmazza a kockázatviselés kezdőnapját, amely időponttól kezdve a fedezet érvényes. A szerződés határozott időre szól,
annak leteltével a szerződés megszűnik. A szerződés megszűnik akkor is, ha Ön felmondja azt; vagy ha Ön nem fizeti be 
a biztosítási díjat a szerződés fennállta alatt az esedékességkor (és az azt követően küldött felszólításra sem fizeti meg, 
annak kézhezvételét követő 30 napon belül); vagy a biztosított fél halálával, amelyik esemény hamarabb következik be a
felsoroltak közül.

Felmondhatom a biztosítást?
Ön bármikor jogosult a szerződést felmondani írásban a 4Life Direct Kft. címére küldött levélben: 1138 Budapest, Madarász
Viktor u. 47-49. Amennyiben a szerződés felmondásával kapcsolatban bármilyen segítségre van szüksége, kérjük, hívja 
a 4Life Direct Kft. telefonos ügyfélszolgálatát a 06-1-696-1400-as telefonszámon. Önnek a biztosítási kötvény és a szerződéses
dokumentáció kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésére ahhoz, hogy meggyőződjön arról, hogy ez a termék 
megfelelő-e az Ön számára. Amennyiben Ön ez idő alatt írásban felmondja szerződését, a biztosító az addig esetlegesen
befizetett biztosítási díjat visszatéríti. Ön jogosult a szerződés a biztosítási kötvény és a szerződéses dokumentáció
kézhezvételét követő 30 nap után is felmondani a szerződést. Ez utóbbi esetben Ön nem jogosult semmilyen visszatérítésre
vagy kifizetésre.  A biztosító semmilyen tőke vagy hozamgaranciát nem vállal. 

Hogyan és hol tehetek panaszt?
Reméljük, soha nem lesz oka panaszra, amennyiben azonban mégis, mindent megteszünk annak érdekében, hogy azt meg
tudjuk oldani. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy tekintse meg az ÁSZF 13. §-át vagy a honlapunkon elérhető
Panaszkezelési szabályzatot a panaszkezelési eljárásunkra vonatkozó további információ elolvasása érdekében. Amennyiben
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panasza nem úgy kerülne rendezésre, hogy azzal Ön elégedett lenne, panaszát a Pénzügyi Békéltető Testülethez is
továbbíthatja. Önnek joga van továbbá panaszával a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi ügyfélszolgálatához fordulni.
Ha esetleg a fenti szervek döntéseivel sem értene egyet, Ön jogosult az igényét a hatáskörrel rendelkező bíróság előtt
érvényesíteni.

A Magyar Nemzeti Bank elérhetősége:
Magyar Nemzeti Bank 

Központi levélcím: H-1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.
Központi telefon: (36-1) 4899-100 

A Pénzügyi Békéltető Testület elérhetősége: 
Ügyfélszolgálat címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. 

Levélcím: Pénzügyi Békéltető Testület, H-1525 Budapest Pf.:172. 
Telefon: + 36-1-489-9700, +36-80-203-776 

E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Mi a kapcsolat a 4Life Direct Kft. és a biztosító között? 
A biztosító nevében járunk el annak érdekében, hogy a szerződés létrejöjjön Ön és a biztosító között. A 4Life Direct Kft. 
a biztosító nevében jogosult szerződés megkötésére és biztosítási díj átvételére. Ön ezért semmiféle díjat nem fizet nekünk.
Mi a jutalékunkat a biztosítótól kapjuk, amely a teljes éves biztosítási díj meghatározott százaléka. A biztosító továbbá
átalánydíjat fizet nekünk szerződésenként a szerződések adminisztrációjáért, illetve az ügyfelek igényeinek kezeléséért. 
Nem nyújtunk tanácsot vagy termékelemzést jelen biztosítási termék közvetítése során. A 4Life Direct Kft. és a Quantum
Leben AG egymásnak sem közvetlenül, sem közvetett módon nem tulajdonosai, így sem szavazati joggal, sem részesedéssel
nem rendelkeznek egymás üzleti eredményeiben. A 4Life Direct Kft. többes ügynökként más pénzügyi intézménynek is közvetít
pénzügyi szolgáltatásokat. 
A 4Life Direct Kft. többes ügynök, így a 4Life Direct Kft. közvetítői tevékenységével okozott kárért az a biztosító felelős és az 
a biztosító köteles a felmerült sérelemdíjat megfizetni, amely termékének közvetítése során a 4Life Direct Kft. a tevékenységével
vagy mulasztásával a kárt okozta.
A 4Life Direct Kft. a Quantum Leben AG biztosító mellett a Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited biztosító
termékeivel kapcsolatban végezhet függő biztosításközvetítői tevékenységet.

Mi történik a személyes adataimmal?
A biztosító és a 4Life Direct Kft. minden esetben szem előtt tartja a személyes adatok kezelésére vonatkozó magyar és 
EU-s rendelkezéseket. Az adatvédelmi tájékoztatót a 4Life Direct Kft. honlapján találja meg.

Mi történik a biztosítási titokkal?
Biztosítási titoknak minősül minden olyan információ, amely az Ön személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve
gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerződésére vonatkozik, ezek egyben személyes adatok is. Ezeket az információkat
kötelezettségünk titokban tartani.
Biztosítási titok csak azokban az esetekben adható ki harmadik személynek, ha ahhoz Ön előzetesen írásban hozzájárult.
Azonban kérjük, legyen figyelemmel arra, hogy a jogszabályi rendelkezések betartásából fakadóan a titoktartási kötelezettség
nem áll fenn az alábbi szervekkel szemben: Magyar Nemzeti Bank, nyomozó hatóságok és ügyészség, ügyészség által kijelölt
szakértő, bíróság, bíróság által kirendelt szakértő, önálló bírósági végrehajtó, felszámoló szervezeteket nyilvántartó hatóság,
csődeljárásban eljáró vagyonfelügyelő, a felszámolási eljárásban eljáró ideiglenes vagyonfelügyelő, rendkívüli vagyonfelügyelő,
felszámoló, a természetes személyek adósságrendezési eljárásában eljáró főhitelező, Családi Csődvédelmi Szolgálat, családi
vagyonfelügyelő, közjegyző és az általa kirendelt szakértő, adóhatóság, nemzetbiztonsági szolgálat, Gazdasági Versenyhivatal,
gyámhatóság, egészségügyi államigazgatási szerv, a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyűjtésre
felhatalmazott szervek, a viszontbiztosító, együttbiztosító, a biztosítási kötvények nyilvántartását vezető kötvénynyilvántartó
szerv, az állomány-átruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési állomány tekintetében az átvevő biztosító, 
a kiszervezett tevékenységet végző szervezet, könyvvizsgáló, az alapvető jogok biztosa, Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság.
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