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Elveszett napok 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 a 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 biz-
tosítás különös feltételei (KBKTS/02014) I.1. pontjában meghatá-
rozott biztosítási eseményeken túl, az a kockázatviselés tartama 
alatt bekövetkezett baleset (általános feltételek IX.1.), melynek kö-
vetkeztében a biztosított a biztosítási kötvényen megnevezett ren-

dezvény abbahagyására kényszerül. A biztosított a rendezvény 

abbahagyására kényszerül különösen, ha:
a) egynapos sebészeti ellátásban részesül, 
b) legalább kétnapos kórházi fekvőbeteg ellátásban részesül,
c) fekvőgipszet helyeznek fel rá,
d) sebét drainnel látják el. 

I.2. A biztosítási esemény időpontja az I.1. pontban felsorolt  ese-

mény első orvosi ellátásának időpontja. A biztosítottnak hala-
déktalanul, de legfeljebb a belépőjegy, bérlet lejáratától számított 
12 órán belül a biztosítási eseménnyel összefüggésben szakorvosi 
ellátást kell igénybe vennie.

I.3. Jelen záradék vonatkozásában nem tekinthető biztosítási ese-
ménynek:
a) a napszúrás, 

b) a kullancscsípés, a rovarcsípés, 

c) a horzsolás (felületi hámsérülés),

d) a rándulás,

e) az égési sérülés, kivétel, ha a biztosított testfelületének lega-

lább 5%-a II. fokú égési sérülést szenved el,

f) a kézujj és lábujjtörés,

g) a lágyrészek sérülése, kivéve, ha drainnel látták el.

II. A Biztosító szolgáltatása

II.1. A jelen záradék I.2. pontjában megnevezett valamely biztosítási 
esemény bekövetkezése esetén a biztosító megtéríti a rendezvény 
részvételi díjának azokra a napokra vonatkozó részét, amely na-

pokon a Biztosított a rendezvényen nem tudott részt venni. A biz-

tosító egy napra vonatkozó térítése nem lehet nagyobb, mint 

a biztosítottnak a rendezvényre vonatkozó jegye/bérlete alap-

ján az adott napokra vonatkozó részvételi díja. A biztosító egy 

balesettel kapcsolatban legfeljebb a baleseti költségtérítés 

kockázat baleset időpontjában hatályos kötvényben rögzített 

biztosítási összegének 50%-áig teljesít szolgáltatást. 

II.2. A szolgáltatásra a biztosított legkorábban a biztosítási ese-

mény időpontját (jelen külön feltétel I.2.) követő naptól jogosult.

II.3. A biztosító nem nyújt szolgáltatást azokban az esetekben, 

amikor a rendezvényről való hiányzás kezdete korábbi, mint a 

biztosítási esemény bekövetkezésének az időpontja. 

II.4. A biztosító nem nyújt szolgáltatást az ingyenes és/vagy belé-

pőjegy, vagy bérlet nélkül látogatható rendezvények esetén.

II.5. A biztosító nem nyújt szolgáltatást az egynapos rendezvények 

esetén.

III. Szolgáltatáshoz szükséges dokumentumok

III.1. A szolgáltatási igény előterjesztésekor a szerződésre vonatkozó 
általános feltételek V.3.2. pontjában és a Baleseti költségtérítés-
re  vonatkozó különös feltételek (KBKTS/02014) III.3.1., III.3.2. és 
III.3.3. pontjaiban meghatározottakon kívül be kell nyújtani:
a) a részvétellel kapcsolatos eredeti számlát,
b) eredeti belépőjegyet vagy bérletet,
c) sebész vagy baleseti sebész szakorvosnak a balesetet követő 

első orvosi ellátás során készült (röntgennel alátámasztott) orvosi 
dokumentum másolatát (ezen dokumentumokat nem helyettesít-
heti háziorvos/alapellátást végző gyermekorvos (gyermek házior-
vos) által kiállított orvosi dokumentum),

d) kórházi fekvőbeteg-ellátás és egynapos sebészeti ellátás esetén 
a zárójelentés másolatát,

e) fekvőgipsz felhelyezését leíró orvosi dokumentum másolatát,
f) égés esetén az első orvosi ellátás dokumentumának tartalmaznia 

kell az égés kiterjedését és fokát.

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

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

Nysz.: 17742


