Kockázati életbiztosítás különös feltételei
(EEHAT011)
Generali-Providencia Biztosító Zrt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42–44. TeleCenter: (06-40) 200-250

Jelen feltételek a Generali-Providencia Biztosító Zrt. (továbbiakban:
biztosító) biztosítási szerződéseinek haláleseti szolgáltatásra vonatkozó biztosítást tartalmazó részére érvényesek, feltéve, hogy a
szerződést jelen feltételekre hivatkozással kötötték.
A jelen biztosítási feltételekben (a továbbiakban: különös feltételek)
nem szabályozott kérdésekre a Generali-Providencia Biztosító Zrt.
TestŐr2011 élet-, baleset- és egészségbiztosítás általános szerződési feltételei (TÁSZF11) (a továbbiakban: általános feltételek)
irányadóak, mely feltételekre való hivatkozással a biztosítási szerződés létrejött. A szerződésekre a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit, valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályokat kell
megfelelően alkalmazni.
I. Biztosítási esemény
A jelen különös feltételek alapján létrejött szerződés (a továbbiakban:
szerződés) vonatkozásában biztosítási eseménynek minősül:
– a biztosított halála a szerződés lejárati időpontját megelőzően.

vizsgálat eredménye alapján az Optimum kategóriába sorolja.
Optimum kategóriába sorolt biztosított esetében a biztosító
jogosult a tartam alatt bármikor a biztosított dohányzási szokásaira vonatkozóan teszt vizsgálatot végezni.
5. A biztosítási díj kiszámítása az általános feltételek III.1.2.
pontjában meghatározottakon kívül a dohányzási szokások
szerinti kategória figyelembevételével történik.
IV. A biztosított változásbejelentési kötelezettsége
Az Optimum kategóriába sorolt biztosított a biztosítás tartama
alatt az általános feltételek II.2.5. pontjában meghatározottakon kívül
köteles a biztosítónak 5 munkanapon belül írásban bejelenteni, ha
a dohányzási szokásai megváltoztak, azaz dohányozni kezdett.
Jelen életbiztosítás vonatkozásában a dohányzási szokások a
biztosítás szempontjából lényeges körülménynek minősülnek. A
változásbejelentés elmulasztása esetén az általános feltétek V.2.3.
pontja értelmében a biztosító mentesülhet szolgáltatási kötelezettsége alól.

A biztosítási esemény időpontja a halál időpontja.
V. A biztosító szerződésmódosítási lehetősége
II. A biztosító szolgáltatása
A biztosító a – jelen különös feltételek szerint – létrejött szerződésben
vállalja, hogy a szerződő díjfizetése ellenében, a biztosítási esemény
bekövetkezése esetén haláleseti szolgáltatást nyújt.
Haláleseti szolgáltatás
A biztosítottnak a szerződés lejárati időpontját megelőző halála
esetén
– a biztosító a haláleseti szolgáltatásra jogosult kedvezményezett részére kifizeti az aktuális biztosítási összeget és
ezzel a szerződés megszűnik.
Az aktuális biztosítási összeg az általános feltételek III.4. pontjában
meghatározott értékkövetési szabályok szerint megnövelt biztosítási
összeg.
III. A biztosítási díj
1. A biztosító az ajánlat elfogadása előtt a biztosítotthoz kérdéseket
intézhet az általános feltételekben foglaltakon túl a biztosított
dohányzási szokásaira vonatkozóan is.
2. A biztosító a biztosítottat – a biztosított által adott válaszok
figyelembevételével – az Alap kategóriába, a Kedvezményes
kategóriába vagy az Optimum kategóriába sorolja (továbbiakban:
dohányzási szokások szerinti kategória), melyet az ajánlaton
feltüntet.
3. A biztosító az ajánlat elfogadása előtt jogosult a biztosított
dohányzási szokásaival összefüggő teszt vizsgálatot végezni, és
a teszt vizsgálat eredményei alapján az ajánlaton feltüntetett
dohányzási szokások szerinti kategóriát módosítani. A biztosító a módosított kategóriát figyelemfelkeltésre alkalmas
módon a kötvényen feltünteti.
4. Optimum kategóriába akkor sorolható a biztosított, ha szerződéskötéskor nem dohányzik, és az azt megelőző két évben
egyáltalán nem dohányzott, és a biztosító a biztosítottat a teszt

1. A IV. fejezetben meghatározott esetben a biztosító a változásbejelentést követő biztosítási évfordulóval a biztosítottat a
Kedvezményes kategóriába vagy az Alap kategóriába sorolja a
jelen feltétel III. fejezetének a figyelembevételével.
2. A IV. fejezetben meghatározott esetben a változásbejelentést
követő biztosítási évfordulótól módosul a biztosítási díj. A
módosult biztosítási díj kiszámítása a biztosítás létrejöttekor
hatályos díjszabás szerint a biztosított nemének, aktuális
életkorának, tevékenységének (foglalkozás, munka, sport,
egyéb), dohányzási szokások szerinti kategóriájának és a
biztosítási összegnek, továbbá a biztosítás hátralévő tartamának a figyelembevételével történik.
3. A IV. fejezetben meghatározott esetben a szerződő jogosult
a változásbejelentés időpontjában érvényes biztosítási díj
változatlanul hagyását kérni a biztosítási összeg csökkentése
mellett a változásbejelentést követő biztosítási évfordulótól.
A csökkentett biztosítási összeg kiszámítása a biztosítás
létrejöttekor hatályos díjszabás szerint a biztosított nemének,
aktuális életkorának, tevékenységének (foglalkozás, munka,
sport, egyéb), dohányzási szokások szerinti kategóriájának és
változásbejelentés időpontjában érvényes biztosítási díjnak, továbbá a biztosítás hátralévő tartamának a figyelembevételével
történik.
4. Az V.3. pontban meghatározott szerződésmódosítás – az
általános feltételek IV.4.4. pontjával ellentétben – nem minősül
kötvényszám módosítással járó átdolgozási igénynek a bónuszdíjvisszatérítés szempontjából.
VI. A biztosító teljesítéséhez szükséges dokumentumok
A szolgáltatási igény előterjesztésekor be kell nyújtani a biztosító
által rendelkezésre bocsátott, hiánytalanul kitöltött szolgáltatási
igénybejelentő nyomtatványt.

Nysz.: 14589

Be kell nyújtani továbbá:
– a halottvizsgálati bizonyítvány másolatát,
– a biztosított halotti anyakönyvi kivonatának másolatát,
– a biztosított halálát okozó betegség kezdeti időpontjának
és lefolyásának, valamint a halál közelebbi körülményeinek
tisztázásához szükséges iratok másolatát (kezelőorvosi
igazolás, zárójelentés, halotti epikrízis, stb.),
– külföldön bekövetkezett halál esetén a halál körülményeiről
a külföldi hatóság által kiállított okirat – a szolgáltatási
igény előterjesztője költségén elkészített – hiteles magyar
fordítását,
– a baleseti jegyzőkönyv másolatát, ha készült ilyen,
– közlekedési baleset esetén a rendőrségi jegyzőkönyv másolatát, véralkohol vizsgálati eredményt, vezetői engedélyt
és a jármű forgalmi engedélyét,
– a kedvezményezetti jogosultságot igazoló okirat másolatát
(jogerős hagyatékátadó végzés, öröklési bizonyítvány,
bírósági határozat) feltéve, hogy a kedvezményezettet a
szerződésben név szerint nem nevezték meg.

Jelen különös feltétel hatálybalépésének idõpontja: 2011. április 1.

A biztosító a szolgáltatás teljesítéséhez az alábbi dokumentum
bemutatását is kérheti:
– hivatalos bizonyítványt a biztosított születésének időpontjáról (születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, útlevél stb.).
A fentieken kívül a biztosító a szolgáltatási igény elbírálásához szükséges – az általános feltételek IV.2. pontjában felsorolt – további
igazolásokat, nyilatkozatokat is bekérhet, illetve beszerezhet.
VII. A biztosító mentesülése a haláleseti szolgáltatás
teljesítése alól, a kockázatviselésből kizárt események
A biztosító jelen biztosítás esetében az általános feltételek V. fejezetében meghatározottak szerinti esetekben mentesül a haláleseti szolgáltatás teljesítése alól, valamint az általános feltételek VI.
fejezetében felsorolt esetekre nem terjed ki a kockázatviselése.

