Csoportos Élet- és Balesetbiztosítás
Biztosítási termékismertető

A társaság:
UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
Magyarországon bejegyzett, a Magyar Nemzeti Bank
által felügyelt biztosító részvénytársaság

A termék:
a Provident Pénzügyi Zrt. által nyújtott kölcsön
mellé igénybe vett Előrelátó Csomag keretében
nyújtott Csoportos Élet- és Balesetbiztosítás

Jelen termékismertető az Előrelátó Csomag keretében nyújtott Csoportos Élet- és Balesetbiztosítás legfontosabb jellemzőit tartalmazza.
A teljeskörű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatást a termékre vonatkozó Biztosítási Feltételek tartalmazzák.
Kérjük, olvassa el figyelmesen.

Milyen típusú biztosításról van szó?
Több biztosított együttes biztosítására alkalmas csoportos élet- és balesetbiztosításról, mely alapján a biztosító a szerződésben
meghatározott biztosítási események bekövetkezése esetén az ott meghatározott biztosítási összeg megfizetésére vállal kötelezettséget.
A biztosítás szerződője a Provident Pénzügyi Zrt., biztosítottja az a szerződővel kölcsönjogviszonyt létesített 18. életévét betöltött
természetes személy, aki a kölcsön mellé igénybe vette az Előrelátó Csomagot, és akire vonatkozóan a szerződő a biztosítási díjat
megfizette.

Mire terjed ki a biztosítás?

Mire nem terjed ki a biztosítás?

A biztosítás az alábbi kockázatokat tartalmazza:

A biztosító kockázatviselése nem terjed ki arra az esetre:
mely a biztosított alkoholos állapotával, bódító-,
kábító- vagy hasonló hatást kiváltó szerek
fogyasztásával, toxikus anyagok rendszeres
szedése miatti függőségével összefüggésben
következett be
haláleset esetén, ha a biztosított halála
összefüggésbe hozható:
a már fennálló, a kockázatviselés kezdetét
megelőző 5 éven belül diagnosztizált
megbetegedésével
HIV-vírus és ennek mutánsai révén kialakult
fertőzésével
pandémiás fertőzés során kialakult
megbetegedésével
a biztosított öngyilkossága vagy annak kísérlete
miatt kialakuló sérülésre vagy halálra még akkor
sem, ha azt a biztosított beszámítási képességének
hiányában követi el
baleset esetén:
a baleset előtt bármely okból már károsodott
beteg, sérült vagy csonkolt testrészek és
szervek, illetve ezen sérülésekből eredő későbbi
következményekre
a napsugárzás által okozott égési sérülésekre
a fagyási sérülésekre
fogtörésre, fogpótlásra
melyek betegségi előzményekből erednek
a ficamokra, rándulásokra, szokványos ízületi
ficamokra és alkati sajátosságokból adódó ízületi
szalag-gyengeségre és következményeire
a megemelés következtében kialakuló anatómiai
elváltozásokra
testi sérüléssel nem járó lelki sérülésekre
a rovarcsípésekre
amely a biztosított a feltételben felsorolt
tevékenységeivel közvetlen ok-okozati
összefüggésbe hozható
melyek a biztosított extrém sporttevékenységével
vannak okozati összefüggésben
A kizárások teljes felsorolását az Előrelátó
Csomag keretében nyújtott Csoportos Élet- és
Balesetbiztosítás Biztosítási Feltételei tartalmazzák.

Heti törlesztésű kölcsön mellé igényelt Előrelátó Csomag
keretében nyújtott csoportos élet- és balesetbiztosítás esetén:
Biztosítási
Biztosítási események
összeg
Bármely okú halál

500 000 Ft

Baleseti halál

500 000 Ft

Baleseti maradandó egészségkárosodás
(31-100%, arányos térítés)
Baleseti műtéti térítés
(súlyossági fokozattól függő %-os mérték)
Baleseti égés
(égés fokától függő %-os mérték)
Baleseti kórházi napi térítés
(1-365 napra)
Baleseti csonttörés, csontrepedés

750 000 Ft
250 000 Ft
250 000 Ft
2 000 Ft/nap
20 000 Ft

Havi törlesztésű kölcsön mellé igényelt Előrelátó Csomag
keretében nyújtott csoportos élet- és balesetbiztosítás esetén:
Biztosítási
Biztosítási események
összeg
Bármely okú halál

1 000 000 Ft

Baleseti halál

1 000 000 Ft

Baleseti maradandó egészségkárosodás
(31-100%, arányos térítés)
Baleseti műtéti térítés
(súlyossági fokozattól függő %-os mérték)
Baleseti égés
(égés fokától függő %-os mérték)
Baleseti kórházi napi térítés
(1-365 napra)
Baleseti csonttörés, csontrepedés

1 500 000 Ft
250 000 Ft
250 000 Ft
3 000 Ft/nap
30 000 Ft

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
A biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól:
a közlési és változás-bejelentési kötelezettség megsértése esetén
ha a biztosított a kedvezményezett szándékos magatartása következtében vesztette életét
ha a biztosított szándékosan elkövetett súlyos bűncselekménye folytán, azzal összefüggésben következett be
a biztosítási esemény
ha a biztosított a kármegelőzési vagy kárenyhítési kötelezettségét megszegi
ha a biztosítási eseményt a biztosított szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása idézte elő.

Hol érvényes a biztosításom?
A Föld valamennyi országában.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
A szerződőt a szerződés kezdetekor közlési kötelezettség, a szerződés tartama alatt díjfizetési, változás-bejelentési kötelezettség,
a biztosítottat kármegelőzési kötelezettség, a biztosítási esemény bekövetkezte esetén kárenyhítési, bejelentési, felvilágosítási és
információ adási kötelezettség terheli.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítási díj a biztosító kockázatviselésének ellenértéke, melynek megfizetésére a szerződő köteles.
A díjfizetés havi gyakoriságú.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosító kockázatviselése az egyes biztosítottak vonatkozásában a kölcsönszerződés hatályba lépését követő nap 0. órája.
A kölcsönszerződés azon a napon lép hatályba, amikor a kölcsön összege a biztosított bankszámláján jóváírásra vagy részére
átadásra kerül.
A biztosító kockázatviselése egy biztosított vonatkozásában az alábbi esetekben szűnik meg:
– a kölcsönszerződésben meghatározott futamidő elteltével, a futamidő utolsó napjának 24. órájával,
– a kölcsönjogviszony futamidő vége előtt történő megszűnésével egyidejűleg, a jogviszony utolsó napjának 24. órájával,
– az Előrelátó Csomagra vonatkozó szerződés bármely okból történő felmondása esetén, a szerződés megszűnés napjának
24. órájával,
– a biztosított halálával,
– a biztosító és a szerződő közötti csoportos biztosítási szerződés bármely okból történő megszűnése esetén.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A szerződő rendes felmondással szüntetheti meg a szerződést. Az egyes biztosítottak vonatkozásában a biztosítotti jogviszony
megszűnésére ld. az előző pontot.
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