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Termék:

TestŐr kockázati élet-, baleset- és
egészségbiztosítás

A termékkel kapcsolatos teljes körű szerződéskötés előtti és a szerződéses tájékoztatás a biztosítási feltételekben olvasható.
A termékre az alább felsorolt biztosítási feltételek alkalmazandók:
– Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések
– TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás általános szerződési feltételek
– TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás 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 összegbiztosítás, amely alapján a biztosító a szerződésben meghatározott kockázatokra fedezetet nyújt és szolgáltatást teljesít a biztosítási ese
mények bekövetkezésekor, a biztosítási díj megfizetése ellenében.

Mire terjed ki a biztosítás?
A biztosítás a szerződő választása szerint kiterjedhet az
alábbi kockázatokra:
Kockázati életbiztosítás
Baleseti halál
Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás/
lineáris
Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás /
progresszív
Baleseti eredetű 50%-ot meghaladó maradandó
egészségkárosodás
Baleseti kórházi napi térítés
Baleseti műtéti térítés
Égési sérülés
Közlekedési baleseti halál
Közlekedési eredetű maradandó egészségkárosodás
Kórházi napi térítés
Műtéti térítés
Rosszindulatú daganatos betegségek

Mire nem terjed ki a biztosítás?
Nem biztosítottak a biztosítási feltételekben meghatározott
biztosítási eseményektől eltérő káresemények.
Nem biztosítottak a biztosítási feltételek kockázatkizárás
ról szóló fejezeteiben meghatározott események, illetve
az ezekből eredő károk.
Nem biztosítottak a biztosítási eseményekkel kapcsolat
ban, a biztosítási feltételekben feltüntetett további kizárt
események, károk.
Amennyiben a szerződés egészségi kockázatelbírálás
nélkül jött létre, akkor a biztosító kockázatviselése nem
terjed ki az alábbiakban felsorolt esetekkel okozati
összefüggésben álló eseményekre:
a) a biztosított olyan betegsége vagy kóros állapota,
amely a biztosító kockázatviselése kezdetét megelőző három évben bizonyíthatóan fennállott, vagy amelyet a kockázatviselést megelőző három éven belül
kórisméztek, vagy amely ez idő alatt gyógykezelést,
orvosi ellenőrzést igényelt,
b) a biztosítottnak a biztosító kockázatviselését megelőzően megállapított maradandó egészségkárosodása.

40 elemű kiemelt kockázatú betegségek
69%-ot meghaladó egészségkárosodás
39%-ot meghaladó egészségkárosodás
Kiegészítő biztosítások:
Csonttörés
Lágyrészek sérülése
Baleseti keresőképtelenségi napi térítés
Baleseti költségtérítés
Daganatdiagnosztika
Keresőképtelenségi napi térítés
Az egyes kockázatokra vonatkozó biztosítási összegeket és
szolgáltatásokat a biztosítási ajánlat megtételekor a szerződő
választja ki.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási
fedezetben?
Önrész (bizonyos rokkantsági kockázatoknál, illetve
keresőképtelenség esetén)
A biztosító mentesülhet a szolgáltatási kötelezettsége alól,
például szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás
esetén.
Életkori korlátozások
Várakozási idő
Szerződés tartamára vonatkozó korlátozások
Kockázatok együttkötésére vonatkozó korlátozások
Meghatározott sporttevékenységeket a biztosított ki
emelt, vagy versenyzői szinten űzi/űzte, akkor a szerző
désben a biztosított mindkét térde és bokája a biztosítási
védelemből kizárt kivéve, ha a szolgáltatási igény alapja
csonttörés.

Nysz.: 22820

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosító kockázatviselése az egész világra kiterjed.

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)
• csoportos beszedési megbízással (inkasszóval)
• átutalási megbízással
• bankkártyával fizetheti.
A fizetési ütem havi, negyedéves, féléves vagy éves lehet.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosító kockázatviselése – már érvényesen létrejött biztosítási szerződés esetén – az azt követő nap 0 órakor kezdődik, amikor a
szerződő a biztosítás első díját a biztosító részére megfizeti. A kockázatviselés a szerződés megszűnéséig tart.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A szerződést – több biztosítottra kötött szerződés esetén az adott biztosítottra vonatkozó részét is – a szerződő írásban, harmincnapos
felmondási idő mellett, a biztosítási időszak utolsó napjára mondhatja fel.
Az életbiztosítási kockázatot (is) tartalmazó szerződést (kivéve a hitelfedezeti életbiztosítást) a fogyasztónak minősülő szerződő jogosult a
szerződés létrejöttét igazoló kötvény kézhezvételétől számított 30 napon belül írásbeli nyilatkozattal, indoklás nélkül felmondani.
A szerződő az alapdíjtétel korrekciója esetén, biztosító által közölt módosítás hatálybalépését megelőző 5. napig a biztosítóhoz írásban
eljuttatott nyilatkozatával jogosult a biztosítási szerződést az évforduló utolsó napjára felmondani.
Az élet- és/vagy egészségbiztosítási kockázatot is tartalmazó szerződés balesetbiztosítási kockázatokra vonatkozó részének egyoldalú
biztosítói megszüntetése esetén, a szerződő jogosult a teljes biztosítási szerződést felmondási idő megtartása nélkül, a biztosítási időszak
utolsó napjára felmondani.
A biztosítás megszűnhet továbbá
• a biztosítási szerződésben meghatározott tartam végén;
• a biztosított halála esetén;
• a díjfizetés elmulasztása esetén;
• a szerződés biztosító által történő rendes felmondása esetén (kivéve az élet- és/vagy egészségbiztosítási kockázatot is, illetve hitel
fedezetéül szolgáló biztosítást tartalmazó szerződést);
• a ráutaló magatartással (hallgatólagosan) létrejött biztosítási szerződés utólagos megszüntetése esetén;
• a biztosítási kockázat jelentős növekedése esetén közölt biztosítói felmondással;
• a biztosítottnak – amennyiben nem ő a szerződő fél – a biztosítási szerződés – több biztosított esetén a rá vonatkozó részének –
létrejöttéhez adott hozzájárulásának írásbeli visszavonásával;
• több biztosítottra kötött szerződés esetén az összes biztosítottnak a szerződés megkötéséhez adott hozzájárulásának írásbeli
visszavonásával;
• a különös biztosítási feltételekben meghatározott további esetekben (pl. haláleseti szolgáltatás teljesítésével, a biztosítási összeg
kifizetésével előrehozott kifizetési szolgáltatással).

