Aranyfokozatú
balesetbiztosítás
Biztosítási termékismertető
Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe
A biztosítási fedezetre és a biztosítási szerződésre vonatkozó feltételeket a Biztosítási kötvény, valamint a Biztosítási feltételek ismertetik
részletesen.
Szabályzat száma: HU – LAK – DM – ARA – 202110

Milyen típusú biztosításról van szó?
Nem-élet típusú biztosítás, amely baleset bekövetkezése esetén nyújt szolgáltatást a biztosított vagy annak halála esetén a kedvezményezett részére. Kockázati típusú biztosítás, mely megtakarítási részt nem tartalmaz.

Mire terjed ki a biztosítás?
Események
Baleseti halál
Baleseti maradandó részleges egészségkárosodás
Kórházi napi térítés baleset esetén
Csonttörés

Alap csomag
4 000 000 Ft
4 000 000 Ft
6000 Ft/nap
300 000 Ft

Kiemelt csomag
8 000 000 Ft
8 000 000 Ft
8000 Ft/nap
500 000 Ft

Mire nem terjed ki a biztosítás?
A biztosításból kizárásra kerülnek:
Természetes halál
Betegség miatt bekövetkezendő káreseményekre
Csontrepedés
Baleset előtt már maradandóan károsodott, nem ép szervek, testrészek a korábbi károsodás mértékéig a biztosításból
ki vannak zárva
Teljes vagy részmunkaidőben végzett hivatásos sporttevékenységgel kapcsolatos károk
Olyan Balesetből eredő károk, amely a Biztosított szándékos veszélykereséséből ered (kivéve életmentés)
Nem minősül balesetnek a megemelés, rándulás, habituális ficam, patológiás törés, fagyás, napszúrás, hőguta, rovarcsípés, és a fog(ak) bármely sérülése
A biztosítás valamennyi fedezetéhez kapcsolódó további mentesüléseket a részletes Bizzttosítási feltételek tartalmazzák.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
A Biztosító mentesül a kártérítési kötelezettség alól, ha:
A maradandó egészségkárosodás és a csonttörés kifizetése százalékos formában történik, helytől-súlyosságtól függően
A maximum kifizethető kórházi napi térítés 90 nap
Gyermek biztosítottak esetén a biztosítási összegek 25%-a kerül kifizetésre
Súlyos gondatlan magatartás miatti baleset
Ittas, vagy bódult állapotban bekövetkezett baleset
125 cm3-nél nagyobb motorral bekövetkező baleset
Extrém sportok
Terrorcselekményből eredő vagy azzal kapcsolatos károk
A bizt
ztosítás valamennyi fedezetéhez kapcsolódó további mentesüléseket a részletes Biztosítá
tási feltételek tartalmazzák.

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítási fedezet a világ valamennyi országára kiterjed, kivéve: Kuba, Irán, Észak-Korea, Burma és Szudán.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
A Szerződőt/Biztosítottat terhelő kötelezettségek:
Szerződés megkötésekor közlési kötelezettség
Díjfizetési kötelezettség
Szerződés tartama során a változások bejelentésére vonatkozó kötelezettség
Kárenyhítési kötelezettség
Kárbejelentési kötelezettség (haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül köteles bejelenteni a kárt)
A Biztosító szolgáltatási kötelezettségeivel kapcsolatos részletes szabályokért kérjük tanulmányozza a Biztosítási
feltételek erre vonatkozó részét.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítás díja a Biztosítási kötvényben meghatározott összegben fizetendő havonta (csomagtól és díjfizetési módtól
függően), melynek esedékessége a hónap első napja.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosítási szerződés határozatlan időtartamra jön létre. A Biztosító kockázatviselése a Szerződő által tett biztosítási ajánlat
napján év, hónap, nap szerint meghatározott időpontban megkezdődik – a Biztosítási kötvény keltétől és kiállításának
dátumától függetlenül –, feltéve, hogy a Szerződő által a Biztosítási szerződés első gyakoriság szerinti díja megfizetésre
kerül. A kockázatviselés megszűnik a Biztosítási feltételek Megszűnés fejezetében leírt módokon (pl. felmondással, díj nemfizetéssel, kárkifizetéssel, maximális életkor betöltésével).
A Biztosító kockázatviselésének tartamára vonatkozó részletes szabályokért kérjük tanulmányozza a Biztosítási
feltételek erre vonatkozó részét.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A biztosítás megszüntethető bármikor, a soron következő hónap utolsó napjára, a Biztosítóhoz intézett nyilatkozattal.
A Szerződő a Biztosítási szerződés létrejöttétől számított 30 napon belül, a Biztosítóhoz intézett nyilatkozattal, és
kötvényszámának, valamint annak a bankszámlaszámnak a megadásával, amelyre a visszajáró biztosítási díj megfizetését
kéri, a Szerződő indoklás nélkül felmondhatja az Ügyfélszolgálaton, vagy a biztosításközvetítést végző call centeren keresztül
a távértékesítés keretében kötött Biztosítási szerződését.

