Csoportos balesetbiztosítás
Biztosítási termékismertető
Generali Biztosító Zrt.
Magyarországon bejegyzett biztosítótársaság

Termék:

Kollektív rendezvényre vonatkozó
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 rendezvény 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 rendezvényen jogszerűen résztvevő természetes személyek
vonatkozásában 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
Baleseti eredetű, 30%-ot elérő maradandó
egészségkárosodás
Csonttörés

Mire nem terjed ki a biztosítás?
Nem biztosítottak a biztosítási feltételekben meghatá
rozott biztosítási eseményektől eltérő káresemények.
Nem biztosítottak a biztosítási feltételek kockázat
ki
zá
rásról szóló fejezeteiben meghatározott események,
illetve az ezekből eredő károk.
Nem biztosítottak a biztosítási eseményekkel kap
cso
latban, a biztosítási feltételekben feltüntetett további
kizárt események, károk.

Rendezvények speciális balesetei
28 napon túl gyógyuló sérülés
Baleseti költségtérítés
– Elveszett napok záradék
– Társ a bajban záradék
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?
Önrész (pl. bizonyos rokkantsági kockázatoknál)
A biztosító mentesülhet a szolgáltatási kötelezettsége alól,
például szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás
esetén
Sporttevékenységtől
korlátozások

függő

kockázatokra

vonatkozó

Kockázatok együttkötésére vonatkozó korlátozások
Választható biztosítási összegekre vonatkozó korlátozások
Tartamra vonatkozó korlátozások

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosító kockázatviselése a szerződésben meghatározott rendezvény helyszínére, és tartamára (hivatalos nyitvatartási idejére)
vonatkozik.
A felek az ajánlaton a fentiektől eltérően akként is megállapodhatnak, hogy a biztosító kockázatviselése az edző- és/vagy sporttábor, a
szabadidős tábor, illetve az üzleti rendezvények esetében a szerződő által a rendezvénnyel kapcsolatban a biztosítottak részére szervezett
csoportos utaztatás tartamára is kiterjed. A biztosító kockázatviselése csoportos utazás során a jármű vezetőjére nem terjed ki.

Nysz.: 20371

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.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítási díjat
• készpénzátutalási megbízással (csekken) vagy
• átutalási megbízással fizetheti.
A biztosítás egyszeri díja az ajánlattétel időpontjában esedékes.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosító kockázatviselése az ajánlaton a rendezvény kezdeteként megjelölt időpontban kezdődik meg és a rendezvény befejező
időpontjában ér véget, feltéve, hogy a biztosítás díját a rendezvény teljes tartamára vonatkozóan az ajánlatéttel időpontjában megfizették.
Abban az esetben, ha a szerződő által megfizetett díj nem nyújt fedezetet a rendezvény teljes nyitvatartási idejére, akkor a biztosító
kockázatviselése az utolsó díjjal fedezett naptári nap 24. órájakor véget ér.
Ha a rendezvény időszakosan működik, a biztosító kockázatviselése csak ezen időtartamokra vonatkozik, azaz a biztosító kockázatviselése
csak a rendezvény szerződésben megjelölt napjain, azon belül pedig a rendezvény nyitvatartási ideje alatt áll fenn.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
Figyelemmel arra, hogy a biztosítási szerződés a rendezvény idejére, de legfeljebb 92 nap határozott időre jön létre, a szerződő azt nem jogosult
rendes (évfordulós) felmondással megszüntetni.
A biztosítás megszűnhet:
• a szerződésben meghatározott lejárati időpontban;
• 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.

