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Társ a bajban záradék

Baleseti költségtérítés feltétel kiegészítés

Jelen különös feltétel kiegészítés a Generali Biztosító Zrt. Kollektív ren-
dezvény biztosítás általános feltételeivel (KRÁSF/02015) (a továbbiakban: 
általános feltételek) és a Baleseti költségtérítésre vonatkozó biztosítás kü-
lönös feltételeivel (KBKTS/02014) együtt értelmezendő és alkalmazandó.

Jelen különös feltétel kiegészítés és az általános feltételek, illetve Baleseti 
költségtérítésre vonatkozó biztosítás különös feltételeinek (KBKTS/02014) 
eltérése esetén a jelen különös feltétel kiegészítésben foglaltak az iránya-
dóak.

I. Biztosítási esemény

I.1.  Biztosítási esemény a Baleseti költségtérítésre vonatkozó bizto-
sítás különös feltételeiben (KBKTS/02014) meghatározottakon túl 
az a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett baleset (általá-
nos feltételek IX.1.), melynek következtében a biztosított orvosi-
lag szükséges, kórházi fekvőbeteg-ellátásban (általános feltételek 
IX.2.) részesül, és amelynek következtében az alábbiakban felso-
rolt, Magyarországon kiállított számlával igazolt költségek me-
rülnek fel:
a) hozzátartozó szállásköltsége: amely akkor merül fel, ha a bizto-

sítottat a fekvőbeteg-ellátás helyszínén meglátogató Ptk. szerinti 
közeli hozzátartozója az éjszakát a kórházban vagy a kórházzal 
azonos településen tölti, 

b) hozzátartozó utazási költsége: amely akkor merül fel, ha a 
biztosítottat egy Ptk. szerinti közeli hozzátartozója a kórházban 
meglátogatja.

I.2. Jelen feltétel kiegészítés szempontjából kórházi fekvőbeteg-ellá-
tásban részesül az a személy, akit orvosi ellátás igénybevétele cél-
jából a kórházba több napra szólóan úgy vesznek fel, hogy a sze-
mély a kórházi felvétel és elbocsátás napja között minden éjszakát 
a kórházban tölt az orvosi ellátással összefüggésben. A kórházi 
felvétel több napra szól, ha a kórházból való elbocsátás későbbi 
napon történt, mint a kórházi felvétel. 

I.4. A biztosítási esemény időpontja a baleset időpontja.

II. A Biztosító szolgáltatása 

II.1. A biztosító a baleset időpontjában hatályos kötvényben rögzített 

Baleseti költségtérítés kockázat biztosítási összegének legfel-

jebb 50%-os mértékéig megtéríti a jelen feltételek I.1. pontjában 

meghatározott baleseti költségeket, amennyiben azok a baleset 
napjától számított 2 éven belül merülnek fel és más módon nem 
térülnek meg. 

II.2.  A szállásköltséget a biztosító a biztosított kórházban eltöltött éj-
szakáinak száma alapján téríti meg, melynek egy éjszakára jutó 

költsége legfeljebb 25 000 Ft lehet. 

II.3. Utazási költségként a biztosító a biztosított egy kórházi ellátá-
sával kapcsolatban egy alkalommal (oda-vissza út) felmerülő, az 
adott útra vonatkozó személygépkocsi üzemanyag költségét (a 
mindenkori hatályos NAV rendelet alapján), vagy egy személynek 
(másodosztályú) tömegközlekedési eszközön történő utazásának a 
számlával igazolt költségét téríti meg. A költségelszámolás alapja 
a hozzátartozó állandó bejegyzett lakcíme, ideiglenes tartózkodási 
hely esetén a bejegyzett tartózkodási hely és a kórház közötti tá-
volság.

III. Szolgáltatáshoz szükséges dokumentumok

III.1. A szolgáltatási igény előterjesztésekor a szerződésre vonatkozó 
általános feltételek V.3.2. pontjában és a Baleseti költségtérí-
tésre vonatkozó biztosítás különös feltételeinek (KBKTS/02014) 
III.3.1., III.3.2. és III.3.3. pontjaiban meghatározottakon kívül be 

kell nyújtani:

a) a tábori részvételre vonatkozó eredeti  számlát,
b) a kórházi zárójelentés másolatát,
c) utazási költség esetén:

– a hozzátartozó lakcímet igazoló hatósági igazolványának má-
solatát,

– a jármű forgalmi engedélyének másolatát, 
– tömegközlekedési eszközzel történő utazás esetén az eredeti 

menetjegyet és az eredeti számlát, 
d) szállásköltség esetén az eredeti számlát.

III.2. A fentieken kívül a Biztosító a szolgáltatási igény elbírálásához szük-
séges – az általános feltételek V.3.3. pontjában felsorolt – további 
igazolásokat, nyilatkozatokat is bekérhet, illetve beszerezhet.

Jelen különös feltétel kiegészítés hatálybalépésének időpontja: 2015. áp-
rilis 25.

Nysz.: 17741


