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COVID19 Kórházi napi térítésre vonatkozó biztosítás  
különös feltételei (KEKNT/02020)

Jelen különös feltételek a Generali Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) kollektív biztosítási szerződéseinek COVID19 kórházi napi térítésre 
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. Biztosítási esemény

I.1. Biztosítási esemény az a kockázatviselés kezdetéhez képest előzmény nélküli, a kockázatviselés tartama alatt diagnosztizált CO-
VID19 vírusfertőzés, melynek következtében a biztosított kórházi fekvőbeteg-ellátásban részesül a kórház fertőző betegek ellátására 
kijelölt részlegén, ha az orvosilag szükséges.

 Az általános feltétel IX.2.2. pontjában meghatározott kórház fogalmától eltérően, a jelen különös feltétel vonatkozásában kórház alatt a világ 
bármely kórházát kell érteni, amely az adott országban az illetékes hatóság és szakmai felügyelet által elismert, engedélyezett fekvő-
beteg-ellátást nyújtó egészségügyi intézménynek minősül, továbbá állandó orvosi irányítás és felügyelet alatt áll.

I.2. Jelen biztosítás szempontjából kórházi fekvőbeteg-ellátásban részesül az a személy, akit a kórház fertőző betegek ellátására kijelölt 
részlegébe orvosi ellátás igénybevétele céljából, több napra szólóan úgy vesznek fel, hogy a személy a kórházi felvétel és elbocsátás napja 
között minden éjszakát a kórház ezen részlegében tölt az orvosi ellátással összefüggésben. A jelen pont szerinti kórházi felvétel több 
napra szól, ha a kórház fertőző betegek ellátására kijelölt részlegéből való elbocsátás későbbi napon történt, mint a kórházi felvétel. A kórházi 
fekvőbeteg-ellátás esetén a biztosító szolgáltatása (jelen különös feltételek II.) szempontjából a kórházi ellátás első napja a kórház fertőző be-
tegek ellátására kijelölt részlegébe történő felvétel napja, a kórházi ellátás utolsó napja a kórház fertőző betegek ellátására kijelölt részlegéből 
történő elbocsátás napja.

I.3. A biztosítási esemény időpontja a biztosított igazolt COVID19 vírusfertőzés diagnózis miatti, a kórház fertőző betegek ellátására kijelölt 
részlegében történő fekvőbeteg-ellátásának első napja.

II. A biztosító szolgáltatása

II.1. A biztosító a biztosított COVID19 vírusfertőzése miatt a kockázatviselés tartama alatti kórházi fekvőbeteg-ellátás során, a kórház fer-
tőző betegek ellátására kijelölt részlegében töltött ellátási napokra (jelen különös feltételek I.2.) nyújt szolgáltatást.

II.2. A kórház fertőző betegek ellátására kijelölt részlegében történő folyamatos kórházi fekvőbeteg-ellátás első hét napjára (továbbiak-
ban: önrész) a biztosító nem nyújt szolgáltatást.

II.3. Az önrész letelte utáni napokra a szolgáltatás összege a kórház fertőző betegek ellátására kijelölt részlegében történő fekvőbe-
teg-ellátás tartama alatt, a jelen különös feltétel szerinti biztosítási esemény időpontjában hatályos kötvényben a jelen különös 
feltétel szerinti biztosítási szolgáltatás vonatkozásában rögzített biztosítási összegnek és a kórház fertőző betegek ellátására kijelölt 
részlegében történt fekvőbeteg-ellátási napok számának a szorzata.

II.4. Amennyiben a biztosítottnak a COVID19 vírusfertőzés miatt szükségesé váló fekvőbeteg-ellátása az adott kórház intenzív ellátást biztosító 
osztályán történik, az intenzív osztályon történő ellátás napjaira a biztosító a szolgáltatás összegét a jelen különös feltétel szerinti biz-
tosítási esemény időpontjában hatályos kötvényben a jelen különös feltétel szerinti biztosítási szolgáltatás vonatkozásában rögzített 
biztosítási összeg 200%-ának figyelembe vételével állapítja meg.

 Jelen feltétel vonatkozásában intenzív osztálynak kizárólag az az osztály tekinthető, amely neve, működése és működési engedélye alapján 
ilyen ellátásra jogosult. Jelen feltétel vonatkozásában nem számít intenzív osztályon történő ellátásnak a subintenzív osztályon vagy részlegen, 
illetve a postoperatív őrzőben történő ellátás.

II.5. A biztosító – elismert jogalap esetén – a kockázatviselés tartama alatt ugyanazon biztosított vonatkozásában egy alkalommal és – az 
önrész időszakának leteltét követően – legfeljebb 10 kórházi fekvőbeteg-ellátási napra nyújt szolgáltatást.

III.  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 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:

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

III.3.2.  a következő iratok másolatát:
a) COVID19 vírusfertőzést alátámasztó kórházi zárójelentés,
b) intenzív osztály zárójelentése, amennyiben történt ilyen ellátás.
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Jelen különös feltételek hatálybalépésének időpontja: 2020.április 15.

III.4.  A biztosító a szolgáltatási igény elbírálásához szükséges – az általános feltételek V.3.3. pontjában felsorolt – további igazolásokat, nyilatkoza-
tokat is bekérhet, illetve beszerezhet.

IV. A kockázatviselésből kizárt események

 A biztosító jelen biztosítás esetében az általános feltételek VII. fejezetében felsorolt kizárásokat nem alkalmazza.


