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Generali Klub Hűségprogram Programszabályzat
Generali Biztosító Zrt. • Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888 • Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333 • generali.hu

A Generali Klub Program (továbbiakban: Program) a Generali Biztosító
Zrt. (továbbiakban: Generali) által működtetett hűségprogram, amelyhez
a jelen szabályzatban (továbbiakban: Programszabályzat, illetve Szabályzat) meghatározottak szerint biztosítottként csatlakozó ügyfelek a
Programra vonatkozó általános biztosítási feltételek szerinti biztosítási
szolgáltatások igénybevételére jogosultak.
A szolgáltatásokról szóló részletes tájékoztatást, Biztosító „Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések”
című dokumentumát, valamint a Programra vonatkozó általános biztosítási feltételeket a Biztosító a www.generali.hu/generaliklub oldalon folyamatosan elérhetővé teszi.
A jelen szabályzat a Generali Klub Program biztosítási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
1.

Fogalmak

1.1.

A Biztosítás alanyai

Biztosító: az a jogi személy, amely a biztosítási díj ellenében a biztosítási kockázatot viseli és a vonatkozó biztosítási feltételekben meghatározott szolgáltatás teljesítésére kötelezettséget vállal. A Generali Klub csoportos biztosítás biztosítója a Generali Biztosító Zrt. (székhelye: H-1066
Budapest, Teréz krt. 42-44., cégjegyzékszám: 01-10-041305).
Biztosított: a Generali Klub tagja. Biztosított a Biztosító azon ügyfele,
aki a Generali Klub Programban való részvétel feltételeinek megfelel,
és akinek a csoportos biztosítási szerződéshez Biztosítottként történő
csatlakozását a Biztosító elfogadta, melyet a Biztosító a Csatlakozási
Nyilatkozat képviselője általi aláírásával, illetve telefonon, távértékesítés
útján történő nyilatkozattétel esetén az ügyfél részére történő Csatlakozási Visszaigazolás kiküldésével igazol. A Generali Klub Programban
való részvétel feltételeit a jelen Generali Klub Programszabályzat tartalmazza.
Kedvezményezett: az a személy, aki a szerződésben meghatározott
biztosítási szolgáltatásokra jogosult:
a) a Biztosított életében esedékes szolgáltatások (munkajogi jogvédelem, munkavállalói felelősségbiztosítás, baleseti / közlekedési baleseti
eredetű maradandó egészségkárosodás) kedvezményezettje (jogosultja) a Biztosított,
b) a Biztosított halála esetén esedékes szolgáltatások (baleseti / közlekedési baleseti halál) kedvezményezettje az adott Biztosított örököse(i).
Szerződő: Generali Biztosító Zrt., székhelye: H-1066 Budapest, Teréz
krt. 42-44.
A Biztosított a Szerződő fél helyébe nem léphet.
1.2.

Fogalmak a szerződéssel kapcsolatban

Csatlakozási Nyilatkozat: az a Biztosított által aláírt, vagy telefonon,
távértékesítés útján megtett és azonosítható módon rögzített szóbeli
nyilatkozat, amely tartalmazza a biztosítási szerződés hatályának a Biztosítottra való kiterjesztéséhez szükséges hozzájárulást.

Nysz.: 18866

Csatlakozási Visszaigazolás: a Biztosító által a telefonon, távértékesítés útján csatlakozott Biztosítottak részére megküldött, a biztosítotti
jogviszony létrejöttéről szóló igazolás.
Kockázatviselés kezdő időpontja: írásban történő nyilatkozattétel
esetén a Csatlakozási Nyilatkozat aláírását követő nap 00.00 órája.
Telefonon, távértékesítés útján történő nyilatkozattétel esetén a nyilatkozattételt követő nap 00.00 órája, feltéve, hogy a Biztosított a kockázatviselés ezen időpontban való megkezdődéséhez a szóbeli Csatlakozási Nyilatkozatában kifejezetten hozzájárult, hozzájárulás hiányában
a távértékesítés útján létrejött biztosítotti jogviszony azonnali hatályú
felmondására (II.3.6.) nyitva álló 14 napos határidő lejártát követő nap
00.00 órája.

Kockázatviselés tartama: az egyes Biztosítottak vonatkozásában a
kockázatviselés kezdő időpontjától a biztosítotti jogviszony megszűnéséig tartó időszak.
Területi hatály: azon földrajzi terület melyre a Biztosító kockázatviselése kiterjed. Balesetbiztosítás esetén a Biztosító kockázatviselése az
egész világra kiterjed. Munkajogi jogvédelem esetén a biztosítás területi hatálya a Magyarország területén bekövetkezett, magyar bíróság és
más magyar hatóság joghatósága alá tartozó biztosítási eseményekre
terjed ki. Munkavállalói felelősségbiztosítás esetén a Biztosító kockázatviselése a Magyarország területén okozott és érvényesített károkra
nyújt fedezetet.
2.

A Programban való részvétel feltételei

2.1.

Jogosultság

2.1.1. A Programban való részvételre jogosult minden természetes
személy, aki 18. életévét betöltötte és Magyarország jogszabályai alapján biztosítás szerződője lehet.
2.1.2. A Programban való részvétel feltétele, hogy Programhoz csatlakozni kívánó ügyfél a Csatlakozási Nyilatkozat megtételének
időpontjában és a 2.3.1. pontban foglaltak figyelembevételével
a biztosítási jogviszony fennállása alatt folyamatosan
– a Biztosítónál szerződőként legalább kettő, folyamatos díjfizetésű, díjjal kiegyenlített szerződéssel rendelkezzen;
– folyamatosan, de maximum 30 napos megszakítással legalább 3 éve, szerződőként a Biztosító ügyfele legyen;
– a folyamatos díjjal kiegyenlített, hatályban lévő szerződéseinek összes éves (biztosítási évre vonatkozó) díja az ötvenezer forintot elérje.
2.2.

Csatlakozás a programhoz

A 2.1. pontban felsorolt feltételeknek megfelelő ügyfél a csoportos biztosítási szerződéshez akként csatlakozhat biztosítottként, hogy a Csatlakozási Nyilatkozat aláírásával, és a Biztosítónak vagy képviselőjének
történő átadásával jelzi csatlakozási szándékát; illetve csatlakozhat a
Biztosító által üzemeltetett +36 1 452 3333-as számon történő rögzített
beszélgetés alapján, valamint a Biztosító által kezdeményezett rögzített
beszélgetés során.
A Generali Klub tag, a csatlakozás során megadott adataiban történt
változásokat köteles jelezni a Generali Biztosító felé, a változást követő
15 munkanapon belül.
2.3.

A Biztosítotti jogviszony megszűnése

2.3.1. Amennyiben a Biztosított a Generali Klub Programszabályzat
2.1. pontban meghatározott feltételeket a biztosítotti jogviszonyának időtartama alatt nem teljesíti (pl. kettő szerződése közül
az egyiket felmondja; valamely szerződésének díjfizetését szünetelteti), azonban legalább egy biztosítási szerződés vonatkozásában szerződőként továbbra is a Biztosító ügyfele marad,
akkor biztosítotti jogviszonya a Generali Klub Programszabályzat 2.1. pontjában meghatározott feltételek megszűnését követő április hónap 1. napján 00.00 órakor megszűnik.
2.3.2

Amennyiben a jelen biztosítás Biztosítottjának, mint a Generali
Klub Programszabályzatban meghatározott biztosítási szerződések szerződőjének valamennyi biztosítási szerződése megszűnik a Biztosítónál, akkor a Biztosított jelen feltétel szerinti
biztosítotti jogviszonya az utolsó érintett biztosítási szerződés
megszűnésének időpontjával azonos időpontban megszűnik.

2.3.3. A biztosítotti jogviszony megszűnik, amennyiben a Biztosított
és a Biztosító a biztosítotti jogviszony megszüntetésében közös
megegyezéssel írásban megállapodik.
2.3.4. A biztosítotti jogviszony megszűnik a Biztosított halála esetén.
Amennyiben a Biztosított halála baleset, illetve közlekedési bal-
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eset miatt következett be, akkor biztosítotti jogviszony a feltételekben meghatározott balesetbiztosítási szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg szűnik meg.
2.3.5. A biztosítotti jogviszony megszűnik továbbá a csoportos biztosítási szerződés bármely okból való megszűnése esetén is, a
biztosítási szerződés megszűnésével egyidejűleg.
2.3.6. A Biztosított a telefonon, távértékesítés útján létrejött biztosítotti
jogviszonyt a jogviszony létrejöttétől kezdődően, a Csatlakozási Visszaigazolás kézhezvételét követő 14 napig a Biztosítóhoz
megküldött nyilatkozatával indokolás nélkül írásban, azonnali
hatállyal felmondhatja. A felmondó nyilatkozat Biztosító általi
átvételéig a Biztosító a Biztosított vonatkozásában a biztosítási
kockázatot vállalja. A felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Biztosított az erre vonatkozó nyilatkozatát a jelen bekezdésben meghatározott határidő lejárta
előtt postára adja, vagy egyéb igazolható módon a Biztosítónak
elküldi.
2.3.7. A Biztosított jogosult a biztosítás hatályának reá történő kiterjesztésére vonatkozó Csatlakozási Nyilatkozatát írásban, indokolási kötelezettség nélkül, a Biztosítóhoz megküldött nyilatkozatával visszavonni (továbbiakban: felmondás). A Biztosított a
felmondást tartalmazó nyilatkozatát bármikor megteheti. Ilyen
esetben a felmondás a felmondó nyilatkozat Biztosító általi
kézhezvételét követő hónap első napján válik hatályossá, és a
Biztosító kockázatviselése az adott Biztosított vonatkozásában
ebben az időpontban megszűnik.

A Biztosító a Biztosított munkaviszonyból, közalkalmazotti, köztisztségviselői, szolgálati jogviszonyból eredő jogainak védelmét fedezi a munkáltatójával szemben.
Munkavállalói felelősségbiztosítás
A munkavállalói felelősségbiztosítást a munkaviszonyban foglalkoztatott
személyek vehetik igénybe. 2012. július 1-jétől új Munka Törvénykönyve
lépett életbe, és ezzel lényegesen szigorodott a munkavállalók kártérítési felelősségének szabályozása.
Amennyiben a Biztosított munkájának végzése során olyan személyi
sérüléses vagy dologi kárt okoz, amelyért a munkáltatójával szemben
a munkajog szabályai szerint felelős, akkor a munkavállalói felelősségbiztosítás keretében mentesítjük a Biztosítottat a kár megtérítése alól,
továbbá olyan sérelemdíj megfizetése alól, amelyért a munkajog szabályai szerint helytállni tartozik.
A Biztosító kockázatviselése a Magyarország területén okozott és érvényesített károkra nyújt fedezetet 500 000 Ft/év biztosítási összeghatárig.
Balesetbiztosítás
A baleseteket nem tudjuk megelőzni, de segítséget tudunk nyújtani az
azt követő nehéz időszakra.
Önrész nélküli balesetbiztosításunk, amennyiben Önnel baleset történik, segíti a gyógyulását, illetve tragédia esetén anyagi segítséget nyújt
családjának.

A Biztosító a Generali Klub tag részére részletesen a Programra vonatkozó Általános Biztosítási Feltételekben meghatározott alábbi biztosítási szolgáltatásokat nyújtja.

A Generali Klub hűségprogram keretében az alábbi események kapcsán
nyújtunk biztosítási szolgáltatásokat Önnek, illetve az Ön örököseinek:
– baleseti halál,
– közlekedési baleseti halál,
– baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás,
– közlekedési baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás.

Munkajogi jogvédelem

Biztosítási összeg: 1 000 000 Ft.

A jogvédelmi biztosítási elem védi a Biztosított jogi érdekeit.

A biztosítási védelem 24 órás és az egész világra kiterjed.

Jogvédelmi szolgáltatásunk segítséget nyújt a Biztosítottnak, ha munkavállalóként jogi érdeksérelem éri: jelentős szakmai ismeretekkel rendelkező ügyvédet ajánlunk a jogi képviseletére, valamint fedezzük a jogi
eljárások költségeit, többek között az ügyvédi díjat, illetékeket, eljárási
díjakat, végrehajtási költségeket, szakvélemények költségét 300 000 Ft/év
biztosítási összeghatárig.

4.

A biztosítás területi hatálya a Magyarország területén bekövetkezett,
magyar bíróság és más magyar hatóság joghatósága alá tartozó biztosítási eseményekre terjed ki.

Ez történhet személyesen, a Biztosító bármely ügyfélszolgálatán; illetve
levélben, a Generali Biztosító Zrt., Dokumentumkezelő Központ, 7602
Pécs, Pf. 888 címen.

3.

A Program szolgáltatásai

A Biztosítási szolgáltatás igénybevétele

A Generali Klub tag a biztosítotti jogviszonyból eredő szolgáltatási igényeket a Programra vonatkozó biztosítási feltételekben meghatározottak szerint, az egyes biztosítási szolgáltatásoknál leírt módon érvényesítheti.

