
Hol érvényes a biztosításom?
✓	 A biztosító kockázatviselése – ezzel ellentétes szerződéses kikötés hiányában – egyaránt kiterjed belföldön és külföldön 

bekövetkezett biztosítási eseményekre

Milyen korlátozások vannak a biztosítási 
fedezetben?
Korlátozások:
	 sérvek,
	 pszichikai zavarok,
	 mérgezések.
Főbb kizárások (a felsorolás nem teljes körű):
	 kedvezményezett szándékos magatartása,
	 súlyosan gondatlan magatartás (ittas állapot).

Mire nem terjed ki a biztosítás?
Főbb kizárások (a felsorolás nem teljes körű):
	 betegségek (pl.: szívinfarktus, epilepsziás roham),
	 öngyilkosság,
	 szerződéskötés előtt fennálló betegségek,
	 bizonyos foglalkozások.
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A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a termékre vonatkozó általános szerződési feltételekben és 
egyéb dokumentumokban érhető el.

MILYEN TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁSRÓL VAN SZÓ?
A Csoportos balesetbiztosítás olyan biztosítás, mely a biztosított akaratán kívül fellépő egyszeri, hirtelen külső behatásokkal (balesettel) 
kapcsolatos eseményekre vonatkozik. Kötése ajánlott kis- és középvállalkozások, munkáltatók, cégek, üzleti vállalkozások, takarékszövetkezetek, 
bankok, önkormányzatok, polgármesteri hivatalok, közintézmények, egyesülete részére. Megtakarítási részt nem tartalmaz.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
Évente, félévente, negyedévente vagy havonta. 
Postai csekken, csoportos beszedéssel, bankkártyás fizetéssel, banki vagy egyéb szolgáltatón keresztül történő átutalással.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosító kockázatviselése a biztosítási ajánlat aláírást követő hónap 1 napjával, amennyiben a felek a díj megfizetésére vonatkozóan 
halasztásban állapodnak meg, akkor a kockázatviselés a halasztásban megjelölt időpont  0. órájakor kezdődik, és a biztosított  
elhalálozásával (amennyiben már csak egy biztosítottra terjed ki a biztosítási védelem), vagy a szerződés megszüntetésével ér véget.

Mire terjed ki a biztosítás?
✓	 baleseti halál.

Választott kiegészítő szolgáltatásoktól függően:
	 baleseti rokkantság (20%-tól),
	 progresszív baleseti rokkantság,
	 közlekedési baleseti halál,
	 közlekedési baleseti rokkantság (20%-tól),
	 baleseti kórházi napidíj,
	 baleseti műtéti térítés,
	 baleseti plasztikai műtéti térítés,
	 csonttörés,
	 égési sérülés,
	 baleseti költségtérítés,
	 baleseti gyógyulási támogatás,
	 baleseti keresőképtelenség (7 napos önrész),
	 baleseti keresőképtelenség (14 napos önrész),
	 kockázati élet,
	 bármely okú kórházi napidíj,
	 bármely okú műtéti térítés,
	 bármely okú táppénz (15 napos) egyszeri térítés,
	 kritikus betegségek,
	 D-E rokkantság,
	 C2 rokkantság esetén.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
– Közlési kötelezettség (A szerződő és a biztosított köteles a biztosítóval a szerződéskötéskor a biztosítás elvállalása szempontjából 

minden olyan lényeges körülményt közölni, amelyet ismert, vagy ismernie kellett.).
– Változásbejelentési kötelezettség (A szerződő és a biztosított köteles a szerződés tartama alatt írásban bejelenteni a szerződés 

tartama alatt beálló lényeges körülmények változását a változás bekövetkezésétől számított 5 munkanapon belül, az 
elérhetőségekben, személyi adatokban és a biztosított személyek körében bekövetkezett változást haladéktalanul.).

– Kármegelőzési vagy kárenyhítési kötelezettség (A baleset után a biztosítottnak haladéktalanul orvosi segítséget kell igénybe venni 
és az orvosi kezelést a gyógyító eljárás befejeztéig folytatni kell, gondoskodni kell a baleset következményeinek – a lehetőség 
szerint – elhárításáról és enyhítéséről.).

– Kárbejelentési kötelezettség.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
Évfordulóra történő felmondással, amennyiben az írásos kérelem az évforduló előtt legalább 30 nappal a biztosítóhoz beérkezik,  
továbbá abban az esetben, ha a szerződő jogutód nélkül megszűnik.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a biztosítási termékismertető nem teljes körű, nem képezi a biztosítási szerződés részét 
és nem minősül ajánlatnak. A biztosítási termékismertető alapvető célja, hogy bemutassa a biztosítási termék legfontosabb 
jellemzőit és megkönnyítse több biztosítási termék összehasonlítását.
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