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Rendezvények speciális baleseteire vonatkozó biztosítás
különös feltételei (KBREN/02015)
Generali Biztosító Zrt. Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888. • Telefonos ügyfélszolgálat: 06 40 200 250 • www.generali.hu

Jelen különös feltételek a Generali Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító)
kollektív rendezvény biztosítási szerződéseinek rendezvény balesetekre vonatkozó biztosítási kockázatára érvényesek feltéve, hogy a
szerződést jelen különös feltételekre hivatkozással kötötték.
Jelen különös feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Generali Biztosító Zrt. Kollektív rendezvény biztosítás általános szerződési feltételei (a továbbiakban: általános feltételek) irányadóak, mely feltételekre való
hivatkozással a biztosítási szerződés létrejött.
A szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit, valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályokat kell megfelelően alkalmazni.
I.
I.1.

I.2.

I.3.

pőjegy, bérlet lejáratától, míg belépőjegy bérlet hiányában a
rendezvény zárásától számított 12 órán belül orvosi ellátást
kell igénybe vennie.
II.
II.1.

A biztosító a biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosítási esemény időpontjában hatályos kötvényben rögzített
biztosítási összeget téríti meg.

II.2.

Egy balesetből eredően a jelen kiegészítő feltételek I.2. pontjában felsorolt események alapján a biztosítási összeg egyszer ﬁzethető ki.

Biztosítási esemény
Jelen különös feltétel vonatkozásában az általános feltétel IX.1.
pontjában meghatározottakon túl balesetnek minősül:
a) az allergiás rovarcsípés,
b) az állatharapás,
c) az áramütés,
d) a ﬁcam,
e) a kullancs-csípés által okozott agyburok és/vagy agyvelőgyulladás.

III.

Biztosítási esemény az a baleset, melynek következtében a biztosítottnál valamely alább felsorolt esemény következik be:
a) allergiás rovarcsípés: Jelen különös feltétel vonatkozásában
biztosítási eseménynek tekintendő az a kockázatviselés tartama
alatti rovarcsípés, amely a biztosítottnál olyan légzési nehézséggel járó allergiás reakciót vált ki, hogy a légzési nehézség kezelése céljából a rovarcsípést követően haladéktalanul (azonnal)
szakorvosi/mentő ellátást kell igénybe venni. Nem tekintendő
biztosítási eseménynek az olyan rovarcsípés következtében
kialakuló allergiás reakció, amely olyan biztosítottnál következik be, akinél az adott rovar csípésével szembeni allergia a
kórelőzményben már ismert volt.
A biztosítási esemény időpontja a rovarcsípés időpontja.
b) állatharapás: Jelen különös feltétel vonatkozásában állatharapásnak minősül az a gerinces állat által a kockázatviselés tartama
alatt okozott harapás, amely következtében a bőr folytonossága
megszakad, és mely miatt a bőr alapvető sebtisztításán túlmenően varrat, drainezés, vagy a roncsolt terület kimetszése is szükséges.
A biztosítási esemény időpontja az állatharapás időpontja.
c) áramütés: Jelen különös feltétel vonatkozásában áramütésnek
minősül az a kockázatviselés tartama alatti áramütés, amely következtében haladéktalanul (azonnal) kórházi fekvőbeteg-ellátására kerül sor, és a kórházban tartózkodás időtartama meghaladja a 24 órát.
A biztosítási esemény időpontja az áramütés időpontja.
d) ﬁcam: Jelen különös feltétel vonatkozásában ﬁcamnak minősül
az a kockázatviselés tartama alatti váll, könyök, csukló, csípő,
térd és boka ízületet alkotó két csont anatómiai helyzetétől eltérő pozíciója, mely sem spontán, sem külső beavatkozással nem
nyeri vissza eredeti anatómiai helyzetét a képalkotó vizsgálattal
történt dokumentálása előtt. Jelen különös feltétel vonatkozásában az általános feltétel IX.1.3. c) pontja alapján a sokszor
ismétlődő (habituális) ﬁcam nem minősül balesetnek.
A biztosítási esemény időpontja a ﬁcam időpontja.
e) kullancscsípés: Jelen különös feltétel vonatkozásában biztosítási eseménynek tekintendő a kullancscsípés következtében
kialakuló agyburok- és/vagy agyvelőgyulladás, ha a betegséget
szerológiai módszerrel kimutatták, és az legkorábban 15 nappal
a kockázatviselés kezdete után, legkésőbb pedig 15 nappal annak befejeződése után jelentkezik.
A biztosítási esemény időpontja az a nap, amikor az agyburokés/vagy agyvelőgyulladásként diagnosztizált betegség jelentkezése miatt először fordultak orvoshoz.
Az I.2. b), d) pontokban megjelölt események bekövetkezése
esetén a biztosítottnak haladéktalanul, de legfeljebb a belé-
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A biztosító szolgáltatása

A biztosító teljesítésének feltételei

III.1.

A szolgáltatási igényt a biztosítási eseményt követő 15 napon belül írásban kell bejelenteni a biztosítónál.

III.2.

Abban az esetben, ha a fenti határidőt nem tartják be, és emiatt
lényeges körülmények kideríthetetlenné váltak, a biztosító mentesülhet a szolgáltatás teljesítése alól.

III.3.

A szolgáltatási igény előterjesztésekor a szerződésre vonatkozó általános feltételek V.3.2. pontjában meghatározottakon
kívül, be kell nyújtani:

III.3.1. a biztosító által rendelkezésre bocsátott, hiánytalanul kitöltött
szolgáltatási igénybejelentőt,
III.3.2. továbbá a következő iratok másolatát:
a) az első ellátástól a szolgáltatási igény bejelentéséig született öszszes orvosi dokumentum, továbbá
b) a kullancscsípés következtében kialakuló agyburok- és/vagy
agyvelőgyulladás esetén a szerológiai vizsgálat eredménye,
c) ﬁcam esetén a csontok kóros (kiﬁcamodott) helyzetét igazoló
röntgen, vagy egyéb képalkotó vizsgálat eredménye (pl. CT),
d) a baleseti jegyzőkönyv, amennyiben ilyen készült,
e) véralkohol és/vagy kábító hatású anyag vizsgálati eredmény,
amennyiben ilyen készült,
f) közlekedési baleset esetén az előzőeken felül:
– rendőrségi jegyzőkönyv, amennyiben ilyen készült,
– amennyiben a biztosított közlekedési balesetben jármű vezetőjeként sérült meg, a vezetői engedélye és a jármű forgalmi
engedélye.
III.4.

A biztosító a szolgáltatási igény elbírálásához szükséges – az általános feltételek V.3.3. pontjában felsorolt – további igazolásokat, nyilatkozatokat is bekérhet, illetve beszerezhet.

III.5.

A biztosító jogosult arra, hogy a biztosított egészségi állapotát a biztosító által megnevezett orvosokkal ellenőriztesse, és
ennek eredményétől függően a szolgáltatási igényt elfogadja
vagy elutasítsa.

III.6.

A biztosító a szolgáltatás teljesítésének feltételéül orvosi vizsgálatot írhat elő - ennek előírása esetén a biztosító szolgáltatása mindaddig nem válik esedékessé, amíg a biztosított az
orvosi vizsgálat elvégzését nem teszi lehetővé.

IV.

A biztosító mentesülése a szolgáltatás teljesítése alól, a kockázatviselésből kizárt események
A biztosító jelen biztosítás esetében az általános feltételek
VI. fejezetében meghatározottak szerinti esetekben mentesül
a rendezvények speciális baleseteire vonatkozó szolgáltatás
teljesítése alól, valamint az általános feltételek VII. fejezetében
felsorolt esetekre nem terjed ki a biztosító kockázatviselése.

Jelen különös feltételek hatálybalépésének időpontja: 2015. április 25.

