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COVID19 Halálesetre vonatkozó kockázati életbiztosítás  
különös feltételei (KÉHAT/02020)

Jelen különös feltételek a Generali Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) kollektív biztosítási szerződéseinek COVID19 halálesetre vonatkozó 
biztosítási kockázatára érvényesek feltéve, hogy a szerződést jelen különös feltételekre hivatkozással kötötték.

A jelen különös feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Generali Biztosító Zrt. kollektív biztosítások általános szerződési feltételei (a to-
vábbiakban: általános feltételek) irányadóak, mely feltételekre való hivatkozással a biztosítási szerződés létrejött. Az általános feltételek és jelen 
különös feltétel eltérése esetén a különös feltételben foglaltak irányadóak.

A szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit, valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályokat kell megfelelően alkal-
mazni.

I. Biztosított meghatározása

 Jelen különös feltétel értelmében az általános szerződési feltételek II.1.3. pontjában foglalt biztosított fogalmától eltérően, biztosított a Gene-
rali Biztosító Zrt., illetve a Genertel Biztosító Zrt. azon ügyfele, aki 2020. május 1-jén, valamint a biztosítási esemény bekövetkezése-
kor érvényben lévő alábbi biztosítási szerződések valamelyikében:
– élet- (megtakarítási, klasszikus, kockázati, nyugdíjcélú, kollektív, hitelfedezeti), vagy baleset-, vagy egészségbiztosítási szerződésben 

természetes személy szerződőként, és/vagy biztosítottként szerepel, vagy;
– kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szerződésben természetes személy szerződőként szerepel, vagy;
– casco biztosítási szerződésben  természetes személy szerződőként szerepel, vagy;
– lakásbiztosítási szerződésben természetes személy szerződőként, vagy az ajánlaton természetes személy biztosítottként szerepelnek, 

vagy a kockázatviselés helyére állandó lakcímmel bejelentett természetes személy, vagy;
– egészségügyi felelősségbiztosítási szerződésben a szerződő munkavállalója,

 és aki igazolható módon a magyar állami egészségügyi rendszerben egészségügyi dolgozóként koronavírus fertőzött betegek egész-
ségügyi ellátásában tevékenyen részt vesz.

 Jelen különös feltétel alkalmazásában a koronavírus fertőzött betegek ellátásában tevékenyen részt vevő egészségügyi dolgozónak minősül-
nek: általános asszisztens, ápoló(nő), asszisztens, beteghordó, boncmester, egészségügyi asszisztens, egészségügyi laboráns, közegészség-
ügyi felügyelő, közegészségügyi-járványügyi ellenőr, mentő ápoló, mentő gépkocsivezető, mentő pilóta, mentőtiszt, műtődolgozó, műtősse-
géd, orvos, segédápoló, szakápoló, szakasszisztens (orvosi), szakorvos, szülésznő.

II. Biztosítási esemény

II.1. Biztosítási esemény a biztosítottnak a kockázatviselés tartama alatt diagnosztizált COVID19 vírusfertőzésével okozati összefüggés-
ben álló halála, amennyiben az elhalálozás a COVID19 vírusfertőzés diagnosztizálását követő legkésőbb 6 hónapon belül megtörté-
nik.

II.2. A biztosítási esemény időpontja a COVID19 vírusfertőzés diagnosztizálásának időpontja.

III. A biztosító szolgáltatása

 A biztosító a biztosítási esemény bekövetkezése esetén - a jogalap fennállásakor – 2.000.000 Ft biztosítási összeget térít a biztosított örö-
köse(i) részére.

IV. A biztosító teljesítésének feltételei

IV.1. A szolgáltatási igényt a halál bekövetkezésének időpontját követő 15 napon belül írásban kell bejelenteni a biztosítónál.

IV.2. Abban az esetben, ha a fenti határidőt nem tartják be, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné váltak, a biztosító mentesülhet a 
szolgáltatás teljesítése alól.

IV.3. A szolgáltatási igény előterjesztésekor a biztosító az alábbi iratok benyújtását kérheti a szerződésre vonatkozó általános feltételek V.3.2. pont-
jában meghatározottakon kívül, ha ez a bejelentett igény jogalapjának vagy összegszerűségének megállapításához szükséges:

IV.3.1.  a biztosító által rendelkezésre bocsátott, hiánytalanul kitöltött szolgáltatási igénybejelentőt,

IV.3.2.  továbbá a következő iratok másolatát:
a) COVID19 vírusfertőzés diagnosztizálásának időpontját tartalmazó orvosi dokumentum (ambuláns lap vagy zárójelentés),
b) a halottvizsgálati bizonyítvány / halotti epikrízis,
c) a boncolási jegyzőkönyv, amennyiben ilyen készült,
d) a biztosított halotti anyakönyvi kivonata,
e) a kedvezményezetti jogosultságot igazoló okirat (jogerős hagyatékátadó végzés, öröklési bizonyítvány), 
f) a biztosítottra vonatkozóan annak az egészségügyi intézménynek az igazolása, amelyben a biztosított COVID19 vírusfertőzött betegek-

kel kapcsolatos betegellátási tevékenységet végzett,
g) a biztosított lakcímkártyája, amennyiben lakásbiztosítási szerződésre hivatkozva jelenti be a szolgáltatási igényt.

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

V. A kockázatviselésből kizárt események

 A biztosító jelen biztosítás esetében az általános feltételek VII. fejezetében felsorolt kizárásokat nem alkalmazza.
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Jelen különös feltételek hatálybalépésének időpontja: 2020. május 1.


