COVID-19 ZÁRADÉK – EGYSZERI KÓRHÁZI TÖBBLETSZOLGÁLTATÁS
RELEVA ÉS REVITA KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSOKHOZ
A Groupama Biztosító a jelen záradékban meghatározott kiegészítő feltételek alapján 2021. október 16-ától 2021. december 31-ig tartó időszakban megkötött GB761 jelű Releva Kockázati Életbiztosítás (továbbiakban:
Releva) és/vagy GB762 jelű Revita Kockázati Életbiztosítás (továbbiakban:
Revita) vonatkozásában minden legfeljebb 65 éves belépési korú és
a szerződéskötés napján Védettségi Igazolvánnyal rendelkező biztosított részére díjmentesen a szerződés kezdetét követő első
biztosítási éven belül az alábbi többletszolgáltatást nyújtja:

2. COVID-19 betegség („koronavírus-betegség 2019”): a SARS-CoV-2
(„súlyos akut légúti tünetegyüttest okozó koronavírus 2”) koronavírus
okozta pandémiás következményekkel járó, elsődlegesen emberről emberre cseppfertőzés útján, illetve fertőzött váladékokkal történő direkt vagy
indirekt kontaktussal terjedő, leggyakrabban akut felső légúti megbetegedés, melynek tünetei láz, köhögés, mellkasi fájdalom, általános izomfájdalmak, izomgörcsök, rendkívüli általános gyengeség, a későbbiekben két oldali úgynevezett intersticiális tüdőgyulladás, légzési nehézség, légszomj és
akut légzőszervi distressz szindróma (ARDS), végső állapotában szeptikus
sokk, többszervi elégtelenség, halál.
3. Jelen záradék kiegészíti a Releva, illetve a Revita biztosítás szerződési feltételeit. A Releva, illetve a Revita biztosítás szerződési feltételei a jelen záradékkal nem érintett rendelkezések vonatkozásában változatlan tartalommal érvényesek.
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1. Amennyiben a kockázatviselés kezdetétől számított 14 napot követően,
de legkésőbb az első biztosítási évfordulót megelőzően a Releva és/vagy
Revita biztosítottja COVID-19 („koronavírus-betegség 2019”) miatt orvosilag indokoltan Magyarországon legalábbb 24 órás kórházi ellátásra (fekvőbeteg-ellátás) szorul (továbbiakban: biztosítási esemény), abban az esetben
a biztosító egyszeri többletszolgáltatást nyújt (továbbiakban: többletszolgáltatás), melynek mértéke Releva esetében 100 000 Ft (százezer forint), Revita esetében 60 000 Ft (hatvanezer forint). Amennyiben
a biztosított több Releva és/vagy Revita szerződés biztosítottja a biztosítási
esemény bekövetkezésének időpontjában, abban az esetben a többletszol-

gáltatásra valamennyi Releva és/vagy Revita alapján jogosult. A biztosító a
többletszolgáltatást kizárólag egy alkalommal nyújtja a Releva
és/vagy Revita első biztosítási évében.
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