Utcai rablás,
kullancsveszély és
balesetbiztosítás
Biztosítási termékismertető
Termék:

Genertel Biztosító Zrt.
Magyarországon bejegyzett biztosítótársaság

Választható védelem biztosítás

A termékre vonatkozó 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
– Genertel Általános vagyonbiztosítási feltételek
– Választható védelem biztosítás különös feltételei
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?
Olyan összegbiztosítás – kárbiztosítási elemmel kiegészítve –, amely alapján a biztosító a szerződésben meghatározott kockázatokra fedezetet nyújt és
szolgáltatást teljesít a szerződésben meghatározott biztosítási események bekövetkezésekor.

Mire terjed ki a biztosítás?
Utcai rablás biztosítás
Utcai rablás
A biztosítási összeg legfeljebb 100.000 Ft
Baleseti halálra vonatkozó balesetbiztosítás
Baleseti halál
A biztosítási összeg 500.000 Ft

Mire nem terjed ki a biztosítás?
Nem biztosítottak a biztosítási feltételekben meghatározott biz
tosítási eseményektől eltérő káresemények.
Nem biztosítottak a biztosítási feltételek kockázatkizárásról szóló
fejezeteiben meghatározott események, illetve az ezekből eredő
károk.
Nem biztosítottak a biztosítási eseményekkel kapcsolatban, a
biztosítási feltételekben feltüntetett további kizárt események,
károk.

Kullancsveszély biztosítás
Kullancscsípés okozta agyburok és/vagy agy
velőgyulladás
Kullancscsípés okozta Lyme kór
Kullancscsípés következtében kialakuló agy
burok- és/vagy agyvelőgyulladás vagy Lymekór miatti halál
A biztosítási összeg 20.000 Ft, illetve a biz
to
sítottnak a biztosítási eseményből eredő, 1 éven
belül bekövetkező halála esetén 1.000.000 Ft.
Háztartási balesetbiztosítás
Baleseti halál – Biztosítási összeg: 1.000.000 Ft
Égési sérülés – Biztosítási összeg: 100.000 Ft
Csonttörés – Biztosítási összeg: 10.000 Ft

Milyen korlátozások vannak
a biztosítási fedezetben?
A biztosító szolgáltatásának felső határa a biztosítási összeg.
A biztosító mentesülhet a szolgáltatási kötelezettsége alól, pél
dául szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartás, a kármeg
előzési és a kárenyhítési kötelezettség szándékos vagy súlyosan
gondatlan megsértése esetén.
Esetenként a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be,
például, a közlési és változás bejelentési kötelezettség megsértése
esetén, vagy ha a biztosított nem tesz eleget a kárbejelentéssel
vagy állapotmegőrzéssel kapcsolatos kötelezettségének és
emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak.
Égési sérülés mértékének a szerződésben meghatározott mini
muma a biztosító szolgáltatási kötelezettségének a feltétele.
A biztosító esetenként egy biztosítási időszakban csak egy alka
lommal teljesít szolgáltatást.

Nysz.: 20803

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítás területi hatálya kockázatonként eltérő.
Utcai rablás biztosítás – Magyarország területén
Baleseti halálra vonatkozó balesetbiztosítás – a biztosítás a Magyarországon és az alábbiakban felsorolt országokban
bekövetkezett biztosítási eseményekre vonatkozik: Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Cseh
Köztársaság, Egyesült Királyság, Észtország, Dánia, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia, Horvátország,
Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Monaco, Montenegró,
Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovák
Köztársaság, Szlovénia, Törökország európai része (csak a Bulgária-Égei-tenger-Márvány-tenger-Fekete-tenger által határolt
területe), Vatikánváros
Kullancsveszély biztosítás – az egész világon
Háztartási balesetbiztosítás – Magyarország területén

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

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítás díjmentes.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosító kockázatviselése a felek által a szerződésben meghatározott időpontban, ilyen hiányában a szerződés létrejöttének időpontjában
kezdődik és a szerződés megszűnéséig tart. A biztosítás határozott időre jön létre.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A biztosítás megszűnik a határozott idő elteltével, így kockázatonként az alábbiak szerint
• Utcai rablás biztosítás esetén – 90 nap
• Baleseti halálra vonatkozó balesetbiztosítás esetén – 90 nap
• Kullancsveszély biztosítás – 1 év
• Háztartási balesetbiztosítás – 180 nap.
Megszűnik továbbá a biztosítás a szerződésben meghatározott további esetekben.

