Csoportos balesetbiztosítás
Biztosítási termékismertető
Generali Biztosító Zrt.
Magyarországon bejegyzett biztosítótársaság

Termék:

Kollektív belépőjegybe épített
balesetbiztosítás

A termékkel kapcsolatos teljes körű szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a biztosítási feltételekben olvasható.
A termékre az alább felsorolt biztosítási feltételek alkalmazandók:
– Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések
– Kollektív belépőjegyes biztosítás általános és különös feltételei
A biztosítási termékismertető célja, hogy bemutassa a biztosítási termék legfontosabb jellemzőit és megkönnyítse több biztosítási termék összehasonlítását.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a biztosítási termékismertető nem képezi a biztosítási szerződés részét és nem minősül a biztosító ajánlatának.

Milyen típusú biztosításról van szó?
Olyan csoportos összegbiztosítás, amely alapján a biztosító a szerződésben meghatározott létesítményben jogosan, jogszerűen tartózkodó természetes
személyek voantkozásában a szerződésben meghatározott kockázatokra fedezetet nyújt és szolgáltatást teljesít a biztosítási események bekövetkezésekor,
a biztosítási díj megfizetése ellenében.

Mire terjed ki a biztosítás?
A biztosítás a szerződő választása szerint kiterjedhet az
alábbi kockázatokra:
Baleseti halál
Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás/
lineáris
Csonttörés
28 napon túl gyógyuló sérülés
Baleseti költségtérítés

Mire nem terjed ki a biztosítás?
Nem biztosítottak a biztosítási feltételekben meghatáro
zott biztosítási eseményektől eltérő káresemények.
Nem biztosítottak a biztosítási feltételek kockázatkizá
rásról szóló fejezeteiben meghatározott események, illet
ve az ezekből eredő károk.
Nem biztosítottak a biztosítási eseményekkel kap
cso
latban, a biztosítási feltételekben feltüntetett további
kizárt események, károk.

Baleseti kórházi napi térítés
Baleseti műtéti térítés
Égési sérülés
Poggyász, ruházat sérülése

Az egyes kockázatokra vonatkozó biztosítási összegeket és
szolgáltatásokat a biztosítási ajánlat megtételekor a szerződő
választja ki.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási
fedezetben?
A biztosító mentesülhet a szolgáltatási kötelezettsége alól,
például szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás
esetén
Választható biztosítási összegekre vonatkozó korlátozások
Belépők létszámára vonatkozó korlátozások
Tartamra vonatkozó korlátozások

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosító kockázatviselése kizárólag a szerződésben megnevezett létesítmény(ek) területére terjed ki, a meghirdetett nyitvatartási időn belül.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
A szerződőt, illetve a biztosítottat
• a szerződés kezdetekor közlési kötelezettség,
• a szerződés tartama alatt változás bejelentési kötelezettség, díjfizetési, kármegelőzési kötelezettség,
• kár esetén kárenyhítési, bejelentési, felvilágosítási és információadási kötelezettség,
• és a biztosítási szerződésben meghatározott további kötelezettségek terhelik.

Nysz.: 20370

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítási díjat
• készpénzátutalási megbízással (csekken),
• csoportos beszedési megbízással (inkasszóval),
• átutalási megbízással, vagy
• bankkártyával fizetheti.
A fizetési ütem havi, negyedéves, féléves vagy éves lehet.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosító kockázatviselése az ajánlaton megjelölt időpontban kezdődik, feltéve, hogy a szerződő a biztosítás díját a biztosítónak megfizette.
A biztosító kockázatviselése a biztosítottnak a szerződésben megnevezett létesítményben történő jogos vagy jogszerű tartózkodásának
időtartamára terjed ki.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
Figyelemmel arra, hogy a biztosítási szerződés egy év határozott időre jön létre, a szerződő azt nem jogosult rendes (évfordulós) felmondással
megszüntetni.
A biztosítás megszűnhet:
• a szerződésben meghatározott lejárati időpontban;
• a díjfizetés elmulasztása esetén;
• ha a szerződő jogutód nélkül megszűnik;
• ráutaló magatartással (hallgatólagosan) létrejött biztosítási szerződés utólagos megszüntetése esetén;
• a biztosítási szerződést érintő, a biztosítási kockázatot jelentősen növelő lényeges körülmények megváltozása esetén a biztosító által
közölt felmondással.

