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* 	 Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet esetén cégszerű aláírás
** Jogi személy esetén

(2) Nem lehet megváltoztatni olyan adatokat,
- amelyek módosításához más személy (biztosított, gyámhatóság,
pénzintézet, vagy záradékban megjelölt más személy) hozzájárulása
szükséges;
- amelyek rögzítéséhez a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben előírt okmányok bemutatása szükséges.

között jelen szerzôdés kiegészítés szerinti hatállyal és feltételekkel.
1. § A MyMetLife kiegészítő szerződés jelen feltételek aláírásával és a
biztosító által történő elfogadásával jön létre. Az elfogadásról a biztosító elektronikus üzenetben (e-mail útján) értesíti a szerződőt.
2. § A MyMetLife olyan internetes kezelőfelület, amelynek segítségével
a szerződő elektronikusan – ügyfélszolgálat, illetőleg közvetítő (függő
és független biztosításközvetítő, alkusz) igénybe vétele nélkül – az érvényesen létrejött és hatályban lévő, vagy még reaktiválható szerződésén a biztosítási feltételek szerinti változtatásokat eszközölhet, illetőleg
ilyet kezdeményezhet.

7. § Azon esetekben, amelyekben a szerződés adatainak megváltoztatását a szerződő közvetlenül nem tudja eszközölni, a módosításra a
MyMetLife nyomtatványt biztosít, amelyhez a hozzájárulásokat, illetőleg az adatok igazolását a szerződőnek közvetlenül kell beszerezni.
8. § A szerződő közvetlenül az alábbi tranzakciókat kezdeményezheti
és tudja önállóan végrehajtani:
- Őrszem árfolyamfigyelő szolgáltatás beállítása,
- telefonszám megadása,
- e-mail cím módosítása,
- egységáthelyezés befektetési egységekhez kötött szerződéseken,
- díjmegosztási arány módosítása a befektetési egységekhez kötött
szerződéseken,
- értékkövetés elutasítása (aktuális és végleges).

3. § Jelen szerződés létrejötte esetén a szerződő az általa megadott e-mail címre elektronikus üzenetben felhasználónevet és elsődleges elérési kódot kap, amellyel szerződésének adatait éri el a
www.metlifehungary.hu/mymetlife oldalon. Az első belépéskor az
elsődleges elérési kódot a szerződő köteles megváltoztatni, annak hiányában a MyMetLife kezelőfelület nem érhető el. A felhasználónév
az első, valamint azt követően bármely belépéskor szabadon megváltoztatható.
4. § Az elsődleges elérési kód megváltoztatása esetén, valamint minden belépéskor a biztosító SMS-ben másodlagos elérési kódot küld a
szerződő részére, az általa megadott telefonszámra, amelynek használatával a szerződő valamennyi szerződése a kezelőfelületen elérhetővé
válik.

9. § A szerződő interaktív formanyomtatvány kitöltésével az alábbi
tranzakciókat, illetőleg módosítások végrehajtását kezdeményezheti:
- díjfizetés változtatása,
- biztosítási összeg változtatása,
- díjmentes leszállítás,
- részleges visszavásárlás,
- rendszeres díj kiegyenlítése Portfólió Plusz számláról,
- kedvezményezett változása,
- személyes adatok módosítása:
- cím,
- lakcímkártya adatai,
- személyi azonosító okmány adatai,
- adóazonosító jel,
- e-mail cím,
- telefonszám.

5. § A szerződő felel azért, hogy az elérési kódokat más személy
ne ismerhesse meg, így a szerződéseken változtatásra kizárólag a
szerződő akarata alapján kerülhessen sor. A biztosító kizárja a felelősséget azokért a károkért, amelyek amiatt következtek be, hogy
az elérési kód a szerződőn kívüli más személy tudomására jutott,
kivéve, ha erre a biztosító gondatlansága miatt került sor.
6. § (1) A szerződő a MyMetLife kezelőfelület segítségével áttekintheti
szerződésének korábbi tranzakcióit, aktuális adatait, továbbá a fő- és
kiegészítő biztosítás szerződési feltételei szerint egyes adatok megváltozását eszközölheti az alábbi korlátozással:

Dr. Zolnay Judit
vezérigazgató

MetLife Europe d.a.c.
Magyarországi Fióktelepe
3/1

10. § Őrszem árfolyamfigyelő szolgáltatás beállítása
(1) Az Őrszem árfolyamfigyelő szolgáltatás a MyMetLife ügyfélkapun
keresztül állítható be.
(2) Az árfolyamfigyelő szolgáltatást eszközalaponként kell beállítani.
(3) Az Őrszem árfolyamfigyelő szolgáltatásnak két funkciója van.
Egyrészt értesítést küld vagy automatikusan áthelyezi az adott eszközalapban lévő befektetési egységeket az ügyfél által előre megadott eszközalapba, ha a megfigyelt befektetési egységalap árfolyamának csökkenése elérte vagy meghaladta a szerződő által megadott határértéket;
másrészt értesítést küld, vagy automatikusan áthelyezi az adott eszközalapban lévő befektetési egységeket az ügyfél által előre megadott
eszközalapba, ha az adott eszközalap – lokális minimumhoz képesti
– árfolyam-növekedése elérte a szerződő által megadott százalékos
mértéket vagy vételi árfolyama elérte a szerződő által előre megadott
árfolyamot.
(4) A biztosító az SMS-t minden esetben a szerződő által megadott
telefonszámra küldi. A biztosító az SMS kézbesítésének sikertelenségéért és ebből adódó kárért vagy elmaradt haszonért a felelősséget
kizárja.
(5) Az Őrszem árfolyamfigyelő szolgáltatás használatával a szerződő
kizárólagos lehetősége a személyes befektetési portfóliója összetételének igényeihez, kockázattűrő képességéhez igazodó beállítása, időbeli
céljaival történő optimalizálása. A beállítások rendszeres figyelése és
módosítása a szerződő felelőssége és kizárólagos kockázata, ezért hozzáférési kódja más részére át nem adható és nem tehető más részére
egyéb módon sem hozzáférhetővé. A biztosításközvetítők kizárólagos
felelőssége az eszközalapokhoz kapcsolódó kockázatokra való felhívás,
továbbá az eddig elért hozamokról való tájékoztatás, konkrét befektetési tanácsadásra nem jogosultak, ezért az esetleges ilyen tevékenységük a szerződőnek a tranzakciók következményeiért való felelősségét
nem érinti.
(6) Az Őrszem automatikus funkciói által kiváltott egységáthelyezések
költsége megegyezik a MyMetLife kezelőfelületen kezdeményezett
egységáthelyezések tranzakciós költéségével, melynek aktuális mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az Őrszem árfolyamfigyelő szolgáltatás funkciói által kiváltott,
illetve kezdeményezett egységáthelyezés az általános szerződési feltételekben meghatározott általános egységáthelyezés szabályainak megfelelően történik.

b) Automatikus start buy funkcióhoz kapcsolódó stop loss funkció: az
automatikus start buy, vagy automatikus stop loss funkcióhoz kapcsolódó start buy funkció választása esetén, ha az eszközalap árfolyamemelkedése elérte a szerződő által megadott mértéket és az egységáthelyezés megtörtént, az árfolyamfigyelés tovább folytatódik. Ekkor
a megfigyelt eszközalap árfolyamcsökkenését vizsgálja a rendszer.
Amennyiben az árfolyamcsökkenés eléri a szerződő által megadott
mértéket, a rendszer – a szerződő választásától függően – SMS értesítést küld (kézi stop loss) az árfolyamcsökkenésről, vagy a rendszer az
SMS értesítésen túl el is végzi az automatikus egységáthelyezést (automatikus stop loss).
c) Kézi start buy funkcióhoz kapcsolódó stop loss funkció: a kézi start
buy, vagy stop loss funkcióhoz kapcsolódó kézi start buy funkció választása esetén, ha az eszközalap árfolyam-emelkedése elérte a szerződő által megadott mértéket és a rendszer elküldte az SMS értesítést a
szerződőnek, az árfolyamfigyelés tovább folytatódik. Ekkor a megfigyelt eszközalap árfolyamcsökkenését vizsgálja a rendszer. Amennyiben az árfolyamcsökkenés eléri a szerződő által megadott mértéket, a
rendszer SMS értesítést küld (kézi stop loss) az árfolyamcsökkenésről.
(5) Az árfolyamesés mértékének beállítása:
a) adott befektetési egységalapra történő abszolút ár beállítása esetén
a stop loss funkció aktiválódik és a biztosító a (2) bekezdés szerinti
szolgáltatást teljesíti, amennyiben a befektetési egységalap aktuális ára
eléri a szerződő által beállított abszolút árat (fix érték vagy ár);
b) relatív százalékos érték beállítása esetén, amelyet a biztosító minden
értékelési napon a megbízás megadásának napjától eltelt időszak legmagasabb árfolyamértékhez viszonyít, a stop loss funkció aktiválódik
és a biztosító a (2) bekezdés szerinti szolgáltatást teljesíti, amennyiben
az aktuális árfolyam csökkenése eléri, vagy meghaladja a szerződő által beállított értéket.
(6) A szerződő által beállított stop loss funkció az egységek darabszámának (nem stop loss funkció által kiváltott tranzakcióval történő)
0-ra csökkenése után is érvényben marad oly módon, hogy amikor
ismét egységek kerülnek a megfigyelt eszközalapba (nem start buy
funkció által kiváltott tranzakcióval), a következő munkanapi vételi
árfolyamhoz viszonyított, korábban beállított paramétereknek megfelelő limitárral indul újra az árfolyamfigyelés.
B) Start buy funkció
(1) A start buy funkció segítségével az egyes eszközalapokra vonatkozóan a szerződő árfolyamfigyelő szolgáltatást állíthat be.
(2) Az árfolyamfigyelő szolgáltatás start buy funkciójának alaptípusai:
a) a kézi start buy figyelmeztetés beállítása esetén a biztosító SMS-t
küld a szerződőnek, amennyiben a befektetési egységalap árfolyamának emelkedése elérte vagy meghaladta a szerződő által megjelölt határértéket. Ezen opció választása esetén a szerződő az SMS-ben kapott
értesítés alapján a MyMetLife felületen az egységeit más eszközalapba
vagy eszközalapokba helyezheti át;
b) az automatikus start buy figyelmeztetés és automatikus egységáthelyezés beállítása esetén a biztosító a szerződő előzetes rendelkezése
alapján automatikus egységáthelyezést végez, amennyiben a befektetési egységalap árfolyamának emelkedése elérte vagy meghaladta a szerződő által megjelölt határértéket.
(3) A start buy funkció indításának módjai:
a) a szerződő által a MyMetLife ügyfélportálon kezdeményezett start
buy funkció beállítása esetén a szerződő bármely eszközalapra (0 Ft,
illetve € aktuális értékkel bíró eszközalap(ok)ra is) beállíthatja az Őrszem árfolyamfigyelő szolgáltatás start buy funkcióját.
b) automatikus stop loss funkcióhoz kapcsolódó start buy funkció:
az automatikus stop loss funkció választása esetén, ha az eszközalap
árfolyamesése elérte a szerződő által megadott mértéket és az egységáthelyezés megtörtént, az árfolyamfigyelés tovább folytatódik. Ekkor
a megfigyelt eszközalap árfolyam-növekedését vizsgálja a rendszer.
Amennyiben az árfolyam-növekedés eléri a szerződő által megadott

A) Stop loss funkció
(1) A stop loss funkció segítségével az egyes eszközalapokra vonatkozóan a szerződő árfolyamfigyelő szolgáltatást állíthat be.
(2) Az árfolyamfigyelő szolgáltatás stop loss funkciójának alaptípusai:
a) az automatikus stop loss figyelmeztetés és automatikus egységáthelyezés beállítása esetén a biztosító a szerződő előzetes rendelkezése
alapján automatikus egységáthelyezést végez, amennyiben a befektetési egységalap árfolyamának csökkenése elérte vagy meghaladta a szerződő által megjelölt határértéket;
b) a kézi stop loss figyelmeztetés beállítása esetén a biztosító SMS-t
küld a szerződőnek, amennyiben a befektetési egységalap árfolyamának csökkenése elérte vagy meghaladta a szerződő által megjelölt határértéket. Ebben az időpontban automatikus áthelyezés nem történik.
(3) Az automatikus stop loss funkció az egységáthelyezés, illetve az
SMS értesítés küldésének időpontjában elindítja a stop loss funkcióhoz kapcsolódó start buy funkciót, amely a megfigyelt eszközalap árfolyam-növekedését vizsgálja, amennyiben nincs aktív státuszú start
buy beállítva az automatikus stop loss által indított egységáthelyezés
időpontjában (B) (3) b), illetve c)).
(4) A stop loss funkció indításának módjai:
a) A szerződő által a MyMetLife ügyfélportálon kezdeményezett stop
loss funkció beállítása esetén a szerződő a 0 Ft, illetve € aktuális értéknél nagyobb értékkel rendelkező kockázatos eszközalapokra állíthatja
be az Őrszem árfolyamfigyelő szolgáltatás stop loss funkcióját.
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15. § Egyes tranzakciók végrehajtása esetén a biztosító költségeket
számít fel, amelyek összegét a szerződési feltételeknek a díjakra vonatkozó mellékletei tartalmazzák.

mértéket, a rendszer – a szerződő választásától függően – SMS értesítést küld (kézi start buy) az árfolyam-emelkedésről, vagy a rendszer az
SMS értesítésen túl el is végzi az automatikus egységáthelyezést (automatikus start buy).
c) kézi stop loss funkcióhoz kapcsolódó start buy funkció: a kézi stop
loss funkció választása esetén, ha az eszközalap árfolyamesése elérte
a szerződő által megadott mértéket és a rendszer elküldte az SMS értesítést a szerződőnek, az árfolyamfigyelés tovább folytatódik. Ekkor
a megfigyelt eszközalap árfolyam-növekedését vizsgálja a rendszer.
Amennyiben az árfolyam-növekedés eléri a szerződő által megadott
mértéket, a rendszer SMS értesítést küld (kézi start buy) az árfolyamemelkedésről.
(4) Az árfolyam-emelkedés mértékének beállítása:
a) adott befektetési egységalapra történő abszolút ár beállítása esetén
a start buy funkció aktiválódik és a biztosító a (2) bekezdés szerinti
szolgáltatást teljesíti, amennyiben a befektetési egységalap aktuális
ára eléri a szerződő által beállított abszolút árat (fix érték vagy ár);
b) relatív százalékos érték beállítása esetén - amelyet a biztosító minden értékelési napon a megbízás megadásának napjától eltelt időszak
legalacsonyabb árfolyamértékhez viszonyít - a start buy funkció aktiválódik és a biztosító a (2) bekezdés szerinti szolgáltatást teljesíti,
amennyiben az aktuális árfolyam növekedése eléri vagy meghaladja a
szerződő által beállított értéket.

16. § A biztosító a szerződő által a MyMetLife felületen kezdeményezett egyes tranzakciókra kedvezményes díjakat biztosít, amelyek a termékfeltételek 2. számú mellékletéből ismerhetőek meg.
17. § A szerződő köteles az általa kezdeményezett változtatást a kezelőfelület folyamatban lévő tranzakciók ablakban, míg annak végrehajtását követően a szerződés aktuális adatainak ablakában ellenőrizni,
mivel a tranzakciók visszavonására azok elküldését követően nincs
lehetőség.
18. § A biztosító fenntartja a jogot, hogy a közvetlenül, illetőleg a formanyomtatványon kezdeményezhető tranzakciókat és módosítási lehetőségeket fejlessze és azokat a MyMetLife kezelőfelületébe beépítse.
A módosításokról a biztosító a szerződő részére értesítést küld.
19. § A biztosító kizárja a felelősséget minden olyan károkozás esetén,
amely az internetes szolgáltató üzemzavarára vezethető vissza, ideértve a MyMetLife elleni elektronikus támadásból eredő zavarokat is.
20. § A szerződő a MyMetLife használata mellett is igénybe veheti a
biztosító telefonos ügyfélszolgálatát, továbbá a szerződés Közvetítőjének segítségét is.

11. § A biztosító a szerződő által kezdeményezett közvetlen tranzakciók közül az egységáthelyezést (T-nap) a tranzakció kezdeményezését
követő munkanapon regisztrálja (T+1 nap), az értékelési napot követő napon érvényes árfolyamon (T+2 nap) hajtja végre (amely eljárás
egyezik a főbiztosítás és a kiegészítő biztosítás feltételeiben meghatározott rendelkezésekkel), míg a többi tranzakciót és a módosításokat a
fő- illetőleg a kiegészítő biztosítások feltételeiben meghatározott időtartamon belül hajtja végre.

21. § Abban az esetben, amennyiben a szerződő a MyMetLife használata mellett a biztosító ügyfélszolgálatán, illetőleg a közvetítőjén keresztül
is kezdeményez tranzakciót, illetőleg a szerződés adataiban módosítást,
a biztosító elsődlegesen a MyMetLife felületen, azt követően az ügyfélszolgálatra érkező, végül a papíralapon érkező kéréseknek tesz eleget.
Amennyiben a szerződő szándéka a párhuzamos kezdeményezések
alapján nem állapítható meg, a biztosító ügyfélszolgálata a szerződőt
telefonon megkísérli elérni és az ellentmondásokat tisztázni. Amen�nyiben az ellentmondások tisztázása egy munkanapon belül nem
lehetséges, és nem állapítható meg egyértelműen a kérelmek beérkezésének időpontja, a biztosító jogosult a párhuzamos kérelmek bármelyike alapján eljárni és a többi kérelmet figyelmen kívül hagyni. A
biztosító kizárja a felelősséget a szerződő egymásnak ellentmondó,
párhuzamos kérelmeivel kapcsolatos döntéseiből eredő károkért.
Amennyiben az egymásnak ellentmondó, párhuzamos kérelmek
beérkezésének időpontja egyértelműen megállapítható, a biztosító a
későbbi időpontban beérkezett kérelem alapján jár el.

12. § Egyes tranzakciók formanyomtatványon történő kezdeményezése esetén a biztosító ügyfélszolgálata további adatok megadását,
igazolások, hozzájárulások beszerzését igényelheti, adategyeztetést
végezhet, illetőleg ilyen feladatokra a szerződés Közvetítőjét felkérheti. Ilyen esetben a tranzakció végrehajtására, vagy a szerződés adatainak módosítására kizárólag a szükséges intézkedés végrehajtását
követően kerülhet sor.
13. § Az egységáthelyezés és a díjmegosztási arány módosítása
egyes esetekben jelentős mértékben megváltoztathatja a befektetési egységeknek az igényfelmérés során figyelembe vett kockázatát,
továbbá a befektetés kockázatát, így arra a szerződőnek különös figyelmet kell fordítania.

22. § A szerződő a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal kérheti
a MyMetLife regisztrációjának törlését, amelyet a biztosító a kiegészítő
szerződés felmondásaként kezel. Az írásbeli törlési kérelmet a biztosító
a kérelem beérkezését követő második munkanap teljesíti.

14. § A tranzakciók automatikus végrehajtása miatt a biztosító nem
vizsgálja az egyes tranzakciók ésszerűségét vagy annak hiányát,
ezért a tranzakciók kockázatát teljes egészében a szerződő viseli.

Budapest, 2016. július 19.

Dr. Zolnay Judit
vezérigazgató
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