Biztosítási termékismertető

A biztosítási fedezetre és a biztosítási szerződésre vonatkozó feltételeket a Biztosítási kötvény, valamint a Biztosítási
feltételek (001-2018) ismertetik részletesen.

Milyen típusú biztosításról van szó?
Nem-élet típusú biztosítás, amely baleset és betegség miatt bekövetkezett kórházi ápolás esetén nyújt szolgáltatást a
biztosított részére. Kockázati típusú biztosítás, mely megtakarítási részt nem tartalmaz.

Mire terjed ki a biztosítás?
Alap
csomag

Kiemelt
csomag

Kórházi napi térítés baleset vagy betegség esetén intenzív osztályon történt
kezeléskor (maximum 180 napig)

9 000 Ft/nap

20 000 Ft/nap

Kórházi napi térítés baleset vagy betegség esetén (maximum 180 napig)

4 500 Ft/nap

10 000 Ft/nap

Lábadozási támogatás (maximum 28 napig)

2 500 Ft/nap

5 000 Ft/nap

Biztosítási esemény

Figyelem! Betegség esetén a kórházi ellátás első 24 órájára a Biztosító nem teljesít szolgáltatást!
Pénztárca és személyes ingóságok biztosítása a kórházi tartózkodás időtartama
alatt védelme a kórházi tartózkodás időtartama alatt
Otthon

90.000 Ft/káresemény és 180.000 Ft/év
365.000 Ft/káresemény és 730.000 Ft/év

Mire nem terjed ki a biztosítás?
A biztosítás megkötése előtt kialakult betegségekre.
Terhesség, gyermekszülés esetén.
Pénztárca/személyes ingóságok közül pénzre, utazási jegyekre nem térít.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
A lábadozási támogatás 7 egymást követő nap kórházi tartózkodás esetén jár.
A lábadozási támogatás maximum 28 napig fizetendő.
A kockázatviselés kezdetét követő első 60 napban betegség esetén nem térít a biztosító - várakozási idő.
A kórházi tartózkodás első 24 órájára nem térít a biztosító.
Gyermek biztosítottak esetén a biztosítási összegek 50%-a kerül kifizetésre.
Rehabilitációs intézményekben és gondozást nyújtó intézményekben töltött napokra.
Alkoholos, drogos befolyásoltság.
125 cm3-nél nagyobb motorral bekövetkező baleset.
Extrém sportok.
Terrorcselekményből eredő vagy azzal kapcsolatos károk.

Hol érvényes a biztosításom?
•

A biztosítási fedezet a világ valamennyi országára kiterjed, kivéve: Kuba, Irán, Észak-Korea, Burma és Szudán.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
•
•

díjfizetési kötelezettség
adatváltozás bejelentési- és kárenyhítési kötelezettség

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítás díja a Biztosítási kötvényben meghatározott összegben fizetendő havonta (csomagtól és
díjfizetési módtól függően), melynek esedékessége a hónap első napja.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
Jelen biztosítási szerződés határozatlan időtartamra jön létre. A biztosítási időtartam a kockázatviselés
kezdetekor (telefonbeszélgetést követően, ha az ügyfél hozzájárul) - a biztosítási kötvény keltétől és
kiállításának dátumától függetlenül - indul, és megszűnik a Biztosítási feltételek Megszűnés fejezetében
leírt módokon (felmondással, díj nemfizetéssel, kárkifizetéssel, maximális életkor betöltésével).

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A biztosítás megszüntethető bármikor, a soron következő hónap utolsó napjára, a Biztosítóhoz intézett
nyilatkozattal.

