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Ezzel a termékismertetôvel szeretnénk áttekintést nyújtani, milyen elemeket tartalmaz, és hogyan mûködik a KöBE Csoportos Személybiztosítása.
A termékre vonatkozó teljes körû tájékoztatás a szerzôdési feltételekben, és az ügyféltájékoztatóban érhetô el.

Milyen típusú biztosításról van szó?
A KöBE Csoportos Személybiztosítás a biztosított személyek részére baleset és/vagy betegség esetén nyújt biztosítási védelmet.

Mire terjed ki a biztosítás?
 Balesetbiztosítás:
- Baleseti halál
- Közlekedési eredetû baleset
- Baleseti eredetû maradandó
egészségkárosodás
- Közlekedési balesetbôl eredô maradandó
egészségkárosodás
- Baleseti eredetû maradandó
egészségkárosodás progresszív térítéssel
- Közlekedési balesetbôl eredô maradandó
egészségkárosodás progresszív térítéssel
- Baleseti kórházi napi térítés
- Baleseti mûtéti térítés (egységes, vagy
kategorizált)
- Baleseti eredetû keresôképtelenség
- Baleseti gyógyulási támogatás
- Baleseti eredetû égési sérülés
- Baleseti eredetû csonttörés
 Betegségbiztosítás:
- Kritikus begetségre szóló betegségbiztosítás
 Baleset- és betegségbiztosítás:
- Kórházi napi térítés
- Mûtéti térítés (egységes, vagy kategorizált)
- TB. I.-II. rokkantság
- TB. I.-II.-III. rokkantság
- Keresôképtelenség
- Gyógyulási támogatás
- Temetési hozzájárulás
 Egyéb modulok:
- Okmányok elvesztése

Biztosítási összeg: biztosítotti csoportonként és biztosítási eseményenként külön-külön meghatározott összeg.
Biztosítási esemény bekövetkezésekor ez az összeg a
kártérítés felsô határa.



Mire nem terjed ki a biztosítás?
 Háború, zavargás, sztrájk, tüntetés, terrorizmus, nukleáris,
mérgezô, vagy vegyi anyagok, radioaktív, illetve biológiai
szennyezés miatt károk.
 Robbanószerekkel, robbanó szerkezetekkel végzett
tevékenység során bekövetkezett baleset.
 Igazolt sportoló sport tevékenység közben elszenvedett
balesete.
 Hivatás-, vagy versenyszerûen végzett sporttevékenységgel
összefüggésben bekövetkezett károk.
 Motoros jármûvel történô versenyben, versenyre történô
felkészülésben versenyzôként, vagy nézôként történô
részvétel miatti károk.
 Szándékos veszélykeresésbôl eredô baleset.
 Katonai, félkatonai, rendôrségi szervezetnél szolgálat
teljesítése közben bekövetkezett baleset.
 Idegi vagy elmebeli rendellenességgel, pszichiátriai, vagy
pszichotikus állapot, depresszióval összefüggésbe hozható
károk.
 Gyógyszer-túladagolás, vagy nem az orvos által elrendelt
módon történô adagolás miatti károk.
 Napszúrás, fagyás, hôguta napsugár általi leégés, továbbá
megemelés, rovarcsípés.
 Balesettel összefüggésbe nem hozható fertôzések.
 A baleset bekövetkezésekor már sérült szervek testrészek
további sérülései.
 Gyógykezelések miatt bekövetkezô egészségkárosodás.
 Elôírt gyógykezelés, orvosi utasítás be nem tartása.
 Munkavédelmi szabályok be nem tartása miatti bekövetkezô
baleset.
 Öngyilkosság, vagy annak szándéka miatt bekövetkezett
baleset.
 Bármely betegségbôl, patologikus csontszerkezeti
elváltozásból, vagy korábbi sérülésbôl eredô törés, illetve
baleset.
 Olyan belsô szervi elváltozás, vérzés, melyet nem
a balesetnek minôsülô esemény okoz.
 Szívinfarktus.
 Fokozott veszéllyel járó sport-, hobbitevékenységbôl
származó károk.
 Érvényes vezetôi engedéllyel nem rendelkezô biztosított
gépjármûvet vezet.
 Legalább kettô, vagy több közlekedési szabály be nem
tartása.
 Foglalkozási ártalom, a fog bármely nem balesetszerû
sérülése.

Kizárások: olyan káresemények, melyek nem tartoznak a biztosítási
események közé. Ilyen esetekben a biztosító nem teljesít szolgáltatást.

KöBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület
1108 Budapest, Venyige u. 3. • www.kobe.hu • E-mail: kobe@kobe.hu • Tel.: +36-1 433-1180 • Fax: +36-1 433-1181
2/1 oldal • KöBE Csoportos Személybiztosítás biztosítási termékismertetô • Hatályos: 2018. március 1-tôl

!

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
!
!
!

Szolgáltatási limit típusú korlátozások.
A szerzôdésben lévô modulok különbözô, napokban meghatározott önrészesedést tartalmaznak. Az önrészesedés napjaira
a biztosító nem teljesít szolgáltatást.
A biztosítási fedezet idôben is korlátozható:
- 24 órás fedezet,
- munkahelyen töltött idôre korlátozva,
- munkahelyi és úti fedezetre korlátozva,
- kötvényben meghatározott egyéb idôszak.

Mentesülés: a biztosító valamilyen törvényben, szabályzatban vagy a szerzôdésben rögzített ok miatt megtagadhatja a szolgáltatást.
A biztosító akkor mentesülhet a fizetés alól, ha a kárt a biztosított vagy a szerzôdô, illetôleg a közös háztartásban élô hozzátartozók
jogellenesen és szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozták.

Hol érvényes a biztosításom?
 A biztosítás területi hatálya kockázati csoportonként eltérô lehet az alábbiak szerint:
- Föld egész területe,
- Európa teljes területe,
- Magyarország teljes területe,
- Székhely, telephely, vagy konkrét kockázatviselési cím,
- Kötvényben meghatározott egyéb terület.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
-

Tájékoztatási kötelezettség.
Közlési és változás-bejelentési kötelezettség.
Díjfizetési kötelezettség.
Káresemény határidôn belüli bejelentése.
Kármegelôzési és kárenyhítési kötelezettség.
Kárigény elbírálásához szükséges iratok átadása a biztosító részére.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítás elsô díja a kockázatviselés elsô napján esedékes. Minden további díjrészlet mindig annak az idôszaknak az elsô napján
esedékes, amelyre a díj vonatkozik.
Választható fizetési gyakoriságok: éves, féléves, negyedéves, vagy 600 eFt-ot meghaladó éves díj esetén havi
Választható fizetési módok: csekkes, átutalás, banki lehívás

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A KöBE Személybiztosítás határozott, vagy határozatlan tartamú lehet. A kockázatviselés kezdete legkorábban az ajánlat aláírását
követô nap 0 órája, vagy azt követô késôbbi idôpont lehet. A várakozási idô az ajánlat aláírásától számított 3 hónapig tart. Egy évnél
rövidebb határozott tartamú szerzôdés esetén nincs várakozási idô.
A biztosító kockázatviselése a szerzôdés bármely okból történô megszûnéséig tart.

Hogyan szüntethetem meg a szerzôdést?
A szerzôdést a szerzôdött felek (szerzôdô, biztosító) a biztosítási évfordulóra felmondhatják. A felmondás írásban történhet, oly
módon, hogy arról a másik fél az évforduló elôtt 30 nappal tudomást szerezzen.
A szerzôdô fél kezdeményezésére a felek egyezô akarata esetén közös megegyezéssel is megszûnhet a biztosítás.
Megszûnés egyéb esetei:
- Tartam lejáratakor.
- Érdekmúlás miatt.
- Díjfizetés elmulasztása miatt.
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