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COVID19 Kórházi napi térítésre vonatkozó biztosítás
különös feltételei (KEKNT/12020)
Generali Biztosító Zrt. • Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888 • Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333 • generali.hu

Jelen különös feltételek a Generali Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) kollektív biztosítási szerződéseinek COVID19 kórházi napi térítésre
vonatkozó biztosítási kockázatára érvényesek feltéve, hogy a szerződést jelen különös feltételekre hivatkozással kötötték.
A jelen különös feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Generali Biztosító Zrt. kollektív biztosítások általános szerződési feltételei (a továbbiakban: általános feltételek) irányadóak, mely feltételekre való hivatkozással a biztosítási szerződés létrejött. Az általános feltételek és jelen
különös feltétel eltérése esetén a különös feltételben foglaltak irányadóak.
A szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit, valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályokat kell megfelelően alkalmazni.

I.

Biztosított meghatározása
Jelen különös feltétel értelmében az általános szerződési feltételek II.1.3. pontjában foglalt biztosított fogalmától eltérően, biztosított a Generali Biztosító Zrt., illetve a Genertel Biztosító Zrt. azon ügyfele, aki 2020. május 1-jén, valamint a biztosítási esemény időpontjában
érvényben lévő alábbi biztosítási szerződések valamelyikében:
– élet- (megtakarítási, klasszikus, kockázati, nyugdíjcélú, kollektív, hitelfedezeti), vagy baleset-, vagy egészségbiztosítási szerződésben
természetes személy szerződőként, és/vagy biztosítottként szerepel, vagy;
– kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szerződésben természetes személy szerződőként szerepel, vagy;
– casco biztosítási szerződésben természetes személy szerződőként szerepel, vagy;
– lakásbiztosítási szerződésben természetes személy szerződőként, vagy az ajánlaton természetes személy biztosítottként szerepelnek,
vagy a kockázatviselés helyére állandó lakcímmel bejelentett természetes személy, vagy;
– egészségügyi felelősségbiztosítási szerződésben a szerződő munkavállalója,
és aki igazolható módon a magyar állami egészségügyi rendszerben egészségügyi dolgozóként koronavírus fertőzött betegek egészségügyi ellátásában tevékenyen részt vesz.
Jelen különös feltétel alkalmazásában a koronavírus fertőzött betegek ellátásában tevékenyen részt vevő egészségügyi dolgozónak minősülnek: általános asszisztens, ápoló(nő), asszisztens, beteghordó, boncmester, egészségügyi asszisztens, egészségügyi laboráns, közegészségügyi felügyelő, közegészségügyi-járványügyi ellenőr, mentő ápoló, mentő gépkocsivezető, mentő pilóta, mentőtiszt, műtődolgozó, műtőssegéd, orvos, segédápoló, szakápoló, szakasszisztens (orvosi), szakorvos, szülésznő.

II.

Biztosítási esemény

II.1. Biztosítási esemény a biztosítottnak az a kockázatviselés tartama alatt diagnosztizált COVID19 vírusfertőzése, melynek következtében a biztosított kórházi fekvőbeteg-ellátásban részesül a kórház fertőző betegek ellátására kijelölt részlegén, ha az orvosilag szükséges.
II.2. Jelen biztosítás szempontjából kórháznak minősül a magyar tisztiorvosi és szakmai felügyelet által elismert, engedélyezett fekvőbeteg-ellátást
nyújtó intézmény, amely állandó orvosi irányítás, felügyelet alatt áll.
Jelen biztosítás szempontjából nem minősülnek kórháznak – még abban az esetben sem, ha azokban kórházi fekvőbeteg-ellátást végeznek
– a szanatóriumok, rehabilitációs intézetek, gyógyfürdők, gyógyüdülők, elmebetegek gyógy- és gondozóintézetei, geriátriai ellátók, szociális
otthonok, alkohol-és kábítószerelvonó intézmények, ápolási intézetek, egyéb „krónikus” fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézetek illetve kórházak
fenti jellegű szolgáltatást nyújtó osztályai, osztályrészei feltéve, hogy a biztosított az osztály ezen jellegének megfelelő szolgáltatásban részesült.
II.3. Jelen biztosítás szempontjából kórházi fekvőbeteg-ellátásban részesül az a személy, akit a kórház fertőző betegek ellátására kijelölt
részlegébe orvosi ellátás igénybevétele céljából, több napra szólóan úgy vesznek fel, hogy a személy a kórházi felvétel és elbocsátás napja
között minden éjszakát a kórház ezen részlegében tölt az orvosi ellátással összefüggésben. A jelen pont szerinti kórházi felvétel több
napra szól, ha a kórház fertőző betegek ellátására kijelölt részlegéből való elbocsátás későbbi napon történt, mint a kórházi felvétel. A kórházi
fekvőbeteg-ellátás esetén a kórházi ellátás első napja a kórház fertőző betegek ellátására kijelölt részlegébe történő felvétel napja, a kórházi
ellátás utolsó napja a kórház fertőző betegek ellátására kijelölt részlegéből történő elbocsátás napja.
II.4. A biztosítási esemény időpontja a biztosított igazolt COVID19 vírusfertőzés diagnózis miatti, a kórház fertőző betegek ellátására kijelölt
részlegében történő fekvőbeteg-ellátásának első napja.

III.

A biztosító szolgáltatása

III.1. Amennyiben a biztosítási esemény időpontja a kockázatviselés tartamára esik, akkor a biztosító a biztosított COVID19 vírusfertőzése miatti
kórházi fekvőbeteg-ellátáshoz kapcsolódóan, a kórház fertőző betegek ellátására kijelölt részlegén töltött ellátási napokra (jelen különös feltételek II.3.) nyújt szolgáltatást.
III.2. A biztosítási összeg
Kórházi napi térítés biztosítási összege						

10 000 Ft/nap

Kórházi napi térítés biztosítási összege intenzív osztályon történő elhelyezés esetén*		

20 000 Ft/nap

Nysz.: 21698

*

Az intenzív osztályon történő kórházi elhelyezés esetén kizárólag a jelen sorban feltűntetett napi biztosítási összeg kerül kifizetésre az
ellátási napok számának figyelembe vételével.

III.3. A szolgáltatás összege a jelen feltétel III.2. pontjában feltűntetett táblázatban foglalt napi 10.000 Ft biztosítási összeg és a kórház
fertőző betegek ellátására kijelölt részlegén történt fekvőbeteg-ellátási napok számának a szorzata.
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III.4. Amennyiben a biztosítottnak a COVID19 vírusfertőzés miatt szükségesé váló fekvőbeteg-ellátása az adott kórház intenzív ellátást biztosító
osztályán történik, akkor a biztosító szolgáltatásának összege a jelen feltétel III.2. pontjában feltűntetett táblázatban foglalt napi 20.000
Ft biztosítási összeg és az intenzív osztályon történt kórházi fekvőbeteg-ellátási napok számának szorzata.
Jelen biztosítás vonatkozásában intenzív osztálynak kizárólag az az osztály tekinthető, amely neve, működése és működési engedélye alapján
ilyen ellátásra jogosult. Jelen biztosítás vonatkozásában nem számít intenzív osztályon történő ellátásnak a subintenzív osztályon vagy részlegen, illetve a postoperatív őrzőben történő ellátás.
III.5. A biztosító – elismert jogalap esetén – ugyanazon biztosított vonatkozásában egy alkalommal, és legfeljebb 14 kórházi fekvőbeteg-ellátási napra nyújt szolgáltatást a biztosított részére.

IV.

A biztosító teljesítésének feltételei

IV.1. A szolgáltatási igényt a biztosítási eseményt követő 15 napon belül írásban kell bejelenteni a biztosítónál.
IV.2. Abban az esetben, ha a fenti határidőt nem tartják be, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné váltak, a biztosító mentesülhet a
szolgáltatás teljesítése alól.
IV.3. A szolgáltatási igény előterjesztésekor a biztosító az alábbi iratok benyújtását kérheti a szerződésre vonatkozó általános feltételek V.3.2. pontjában meghatározottakon kívül, ha ez a bejelentett igény jogalapjának vagy összegszerűségének megállapításához szükséges:
IV.3.1. a biztosító által rendelkezésre bocsátott, hiánytalanul kitöltött szolgáltatási igénybejelentőt,
IV.3.2. a következő iratok másolatát:
a) COVID19 vírusfertőzést is alátámasztó kórházi zárójelentés,
b) intenzív osztály zárójelentése, amennyiben történt ilyen ellátás,
c) a biztosítottra vonatkozóan annak az egészségügyi intézménynek az igazolása, amelyben a biztosított COVID19 vírusfertőzött betegekkel kapcsolatos betegellátási tevékenységet végzett,
d) a biztosított lakcímkártyája, amennyiben lakásbiztosítási szerződésre hivatkozva jelenti be a szolgáltatási igényt.
IV.4. A biztosító a szolgáltatási igény elbírálásához szükséges – az általános feltételek V.3.3. pontjában felsorolt – további igazolásokat, nyilatkozatokat is bekérhet, illetve beszerezhet.

V.

A kockázatviselésből kizárt események
A biztosító jelen biztosítás esetében az általános feltételek VII. fejezetében felsorolt kizárásokat nem alkalmazza.

Jelen különös feltételek hatálybalépésének időpontja: 2020. május 1.

