ING BIZTOSÍTÓ ZRT.

Melléklet a 717 jelû Hollandus befektetéshez kötött biztosításhoz

Ez a melléklet a szabályzatban meghatározott, a tartam során módosuló adatokat tartalmazza. A módosuló tételeket dôlt betûk és
számok jelzik.
2009. július 1-ig érvényes

2009. július 2-tôl érvényes

A kötvényfeltételeknek megfelelôen változhat:
1. alapkezelési díj

maximum 2,5% /év
az egyes alapok alapkezelési díját lásd a 11. pontban

2. kezelési költség

570 Ft/hó

600 Ft/hó

• az elsô átváltás

0 Ft

0 Ft

• második átváltás, ami az ING

az átváltott összeg 2 ezreléke,

0 Ft*

3. átváltási költség
egy biztosítási éven belül

TeleCenteren vagy az ING internetes

minimum 375, maximum 3175 Ft

honlapján keresztül történik
• második átváltás, ami
faxon/levélben történik
• minden további átváltás, ami az ING
TeleCenteren vagy az ING internetes

az átváltott összeg 3 ezreléke,

0 Ft*

minimum 600, maximum 5310 Ft
az átváltott összeg 2 ezreléke,

az átváltott összeg 2 ezreléke,

minimum 375, maximum 3175 Ft

minimum 395, maximum 8000 Ft

honlapján keresztül történik
• minden további átváltás, ami
faxon/levélben történik
4. az eseti befizetés minimális

az átváltott összeg 3 ezreléke,

az átváltott összeg 3 ezreléke,

minimum 600, maximum 5310 Ft

minimum 630, maximum 10 000 Ft

250 000 Ft

250 000 Ft

150 000 Ft

150 000 Ft

a visszavásárolt összeg 3 ezreléke,

a visszavásárolt összeg 3 ezreléke,

minimum 600, maximum 5410 Ft

minimum 630, maximum 5740 Ft

összege
5. a részleges visszavásárlás
minimális összege
6. a részleges visszavásárlás
költsége
7. a befektetési egységek eladási
és vételi ára közötti különbség

1. felhalmozási:

5,0%

2. plusz:

5,0%

Az alábbi táblázat az eseti befizetésnél alkalmazott magasabb jóváírási arányokat
tartalmazza.
Sávhatárok
(Ft-ban)
– 4 999 999
5 000 000 –

* 2009. július 2-át követôen kezdôdô biztosítási években

Jóváírt díj aránya
(%-ban)
104,1
104,6

ING BIZTOSÍTÓ ZRT.

Egyéb adatok és szabályok:
8. az egyszeri díj választható értékei

250 000 Ft
500 000 Ft
750 000 Ft
1 000 000 Ft

9. baleseti halálra szóló biztosítási

100 000 Ft

összeg

10. baleseti halálra szóló kockázat díja

11. eszközalapok és azok éves
kezelési díja

20 Ft/hó

1. Pénzpiaci eszközalap

1,75%

2. Kötvény eszközalap

1,75%

3. Részvény eszközalap

1,75%

4. Vegyes eszközalap

1,75%

5. Nemzetközi részvény eszközalap

0,15%

6. Európai vállalati kötvény eszközalap

0,9%

7. Globális vállalati kötvény eszközalap

0,4%

8. Európai ingatlancégek részvény eszközalapja

0,9%

9. Európai részvény eszközalap

0,9%

10. Fejlôdô ázsiai részvény eszközalap
12. befektetési arány

0,9%

50% feletti részvényarány esetén kötelezô kitölteni a kockázatviselési nyilatkozatot és
beküldeni az Ügyfélszolgálatra. Ilyen nyilatkozatot lehet kérni szerzôdött partnerünktôl,
a TeleCentertôl, vagy le lehet tölteni internetes oldalunkról.

13. számlakivonat költsége

évente egy alkalommal ingyenes, minden további számlakivonat
570 Ft

14. napi tájékozódás a befektetések
elhelyezésérôl és értékérôl

600 Ft

az ING TeleCenter telefonszáma:

06-40-ING-ING (06-40-464-464)

interneten keresztül:

www.ing.hu

*érvényes a 2006.09.01-i, illetve azt követô kockázatviselési kezdettel rendelkezô szerzôdésekre

P-ME-717-0904

