Balesetbiztosítás
Biztosítási termékismertető
Generali Biztosító Zrt.
Magyarországon bejegyzett biztosítótársaság

Termék:

TöbbMilliós segítség
balesetbiztosítás

A termékkel kapcsolatos teljes körű szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a biztosítási feltételekben olvasható.
A termékre az alább felsorolt biztosítási feltételek alkalmazandók:
– Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések
– TöbbMilliós Segítség balesetbiztosítási szerződési feltételek
A biztosítási termékismertető célja, hogy bemutassa a biztosítási termék legfontosabb jellemzőit és megkönnyítse több biztosítási termék összehasonlítását.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a biztosítási termékismertető nem képezi a biztosítási szerződés részét és nem minősül a biztosító ajánlatának.

Milyen típusú biztosításról van szó?
Elsősorban balesetbiztosítási eseményekre szóló olyan összegbiztosítás, amely alapján a biztosító a biztosított balesetéből eredő, szerződésben
meghatározott kockázatokra fedezetet nyújt és szolgáltatást teljesít a biztosítási események bekövetkezésekor, a biztosítási díj megfizetése ellenében. A
biztosító különböző csomagokat kínál, amelyek az elérhető szolgáltatások fajtái és a szolgáltatások nagysága (biztosítási összeg) tekintetében térnek el
egymástól.

Mire terjed ki a biztosítás?
A biztosítási szolgáltatások részletes leírását és a biztosítási
összegeket a TöbbMilliós Segítség biztosítási feltételek tartalmazzák.
A biztosítás az alábbi szolgáltatásokra nyújthat fedezetet, illetve terjedhet ki:
Csonttörés és fogtörés
Baleseti műtéti térítés
– extra térítés: Baleseti ok miatti plasztikai műtéti térítés
Baleseti kórházi napi térítés
– extra térítés: intenzív ellátás esetén dupla térítés
51–100% közötti baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás esetén lineáris térítés
11–50% közötti baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás esetén lineáris térítés
1–10% közötti baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás esetén FIX térítés
Lágyrészek sérülése (ficam, szalagszakadás, izomszakadás)
Speciális műtétek (vakbél, lágyéksérv, garatmandula
műtét)
Égési sérülés
Kullancscsípés okozta bénulás
Baleseti költségtérítés
Kerekesszék térítése
Betegszállítás és Teledoktor asszisztencia
Jogvédelem
Baleseti halál
A Kölyök, az Y-Generáció, a Háttér, a Támasz szegmensekben megvásárolt Prémium, vagy Optimal, vagy Bázis, vagy
Mini biztosítási csomagok pontos szolgáltatási körét és a
biztosítási összegeket az adott biztosítási csomag határozza
meg, amelyről a biztosító kötvényt állít ki.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
Nem biztosítottak a biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási eseményektől eltérő káresemények.
Nem biztosítottak a biztosítási feltételek kockázatkizárás
ról szóló fejezetében meghatározott események, illetve az
ezekből eredő károk.
Nem biztosítottak a biztosítási eseményekkel kapcsolat
ban, a biztosítási feltételekben feltüntetett további kizárt
események, károk.

Milyen korlátozások vannak a
biztosítási fedezetben?
A kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett biztosítási
eseményre nyújt szolgáltatást.
Életkori korlátozások
A biztosító mentesülhet a szolgáltatási kötelezettsége
alól a biztosítási feltételekben meghatározott esetekben,
például szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás
esetén.
A biztosító kockázatviselése nem terjed ki továbbá azokra
az eseményekre, amelyek okozati összefüggésben vannak a biztosítottnak a kiemelt, vagy versenyző sporttevékenységével.
A biztosító kockázatviselése nem terjed ki azokra az eseményekre, amelyek okozati összefüggésben vannak a
biztosítottnak a veszélyes munkatevékenységével.
Egy biztosított kizárólag egy TöbbMilliós Segítség balesetbiztosítást köthet.

Nysz.: 21599

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosító kockázatviselése az egész világra kiterjed, feltéve, hogy a különös feltételek másként nem rendelkeznek.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
A szerződőt, illetve a biztosítottat
• a szerződés kezdetekor közlési kötelezettség,
• a szerződés tartama alatt változás bejelentési, díjfizetési, kármegelőzési kötelezettség,
• kár esetén kárenyhítési, bejelentési, felvilágosítási és információadási kötelezettség,
• és a biztosítási szerződésben meghatározott további kötelezettségek terhelik.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítási díjat
• készpénzátutalási megbízással (csekken, csak nem elektronikus kommunikáció esetén)
• csoportos beszedési megbízással (kizárólag netbankon/ telebankon adható meg)
• banki átutalás
• bankkártyával fizetheti.
A fizetési ütem éves, féléves, negyedéves és havi lehet.
Csekkes fizetési mód esetén havi fizetési ütem nem választható!

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosító kockázatviselése – már érvényesen létrejött biztosítási szerződés esetén – az azt követő nap 0 órakor kezdődik, amikor a
szerződő a biztosítás első díját a biztosító részére megfizeti. A biztosító kockázatviselése a szerződés megszűnéséig tart.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A szerződést a szerződő írásban, harmincnapos felmondási idő megtartásával, a biztosítási évfordulóra felmondhatja.
A biztosítási szerződés megszűnik továbbá:
• a szerződő és a biztosító évfordulóra történő felmondásával
• a biztosított halála esetén,
• a díjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén,
• a felek közös megegyezésével,
• a ráutaló magatartással (hallgatólagosan) létrejött biztosítási szerződés utólagos megszüntetése esetén,
• a biztosítottnak – amennyiben nem ő a szerződő fél – a biztosítási szerződés létrejöttéhez adott hozzájárulásának írásbeli visszavonásával
az aktuális biztosítási időszak végén feltéve, hogy a biztosítási szerződésbe szerződőként nem lép be,
• a biztosítási kockázat jelentős növekedése esetén közölt biztosítói felmondással 30 nap felmondási idő megtartásával, vagy a biztosító
módosítási javaslatának el nem fogadása esetén,
• a biztosítási szerződésben meghatározott egyéb esetekben.

