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Csoportos biztosítás

Ez a termékismertető rövid áttekintést ad a biztosítás lényeges tartalmi elemeiről. A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses
tájékoztatás más dokumentumokban (biztosítási feltételek, biztosítotti nyilatkozat) érhetőek el. A teljes körű tájékozódás érdekében kérjük, olvassa el ezeket
a dokumentumokat!

Milyen típusú biztosításról van szó?
A Raiffeisen Kulcsember Hitelfedezeti Védelem Csoportos biztosítási szerződés alapján a biztosító a biztosított halála, balesete, egészségkárosodása esetén
a szerződésben meghatározott szolgáltatások teljesítésére vállal kötelezettséget. A biztosítás anyagi segítséget nyújthat a kis- és középvállalkozások számára
folyósított bankhitelek visszafizetésében ezen nem várt események bekövetkezése esetén. A biztosított különböző szolgáltatási csomagok közül választhat.

Mire terjed ki a biztosítás?

Mire nem terjed ki a biztosítás?

A biztosítás anyagi segítséget nyújthat a kis- és középvállalkozások számára folyósított bankhitelek visszafizetésében ezen nem
várt események bekövetkezése esetén.
Szolgáltatási csomagok
Biztosítási események
Alap

Emelt

Bármely okú halál





Balesetből vagy betegségből eredő,
70%-ot elérő egészségkárosodás





Baleseti eredetű, 50%-ot elérő
rokkantság



Kiemelt kockázatú betegségek



A biztosító szolgáltatása biztosítási eseménytől függően EGYÖSSZEGŰ
HITELVISSZAFIZETÉS lehet. Pontos meghatározását és feltételét a biztosítási feltétel tartalmazza.

A kizárt kockázatok teljes körű felsorolását a biztosítási feltétel tartalmazza. A főbb kizárt kockázatok ezek közül:
A kockázatviselés kezdete előtt bekövetkezett bármely okból már
károsodott, beteg, sérült vagy csonkolt testrészek és szervek, illetve e sérülések későbbi következményei a biztosításból ki vannak zárva.
A biztosító kockázatviselése nem terjed ki a kockázatviselés kezdete előtt meglévő betegséggel, kóros állapottal vagy a veleszületett rendellenességekkel (együttesen: meglévő betegség) és
azok következményeivel okozati összefüggésben álló eseményekre, és amely meglévő betegségről a Biztosított a kockázatviselés kezdetekor tudomással bírt.
A biztosító kockázatviselési köréből kizárja azon eseményeket, amelyek közvetlenül vagy közvetve összefüggésben állnak:
a versenyszerű sportolás, edzés közben bekövetkezett eseményekkel;
különösen kockázatos hobbi, sporttevékenység, extrém sport (így
barlangászat, búvárkodás, szikla-, fal- és hegymászás, magashegyi
expedíció, bungee jumping, auto rally, motocross, rafting, vízisízés, jet-ski, hőlégballonozás, félkezes és nyílttengeri vitorlázás, sárkányrepülés, ejtőernyőzés, paplanernyőzés, műrepülés), valamint
a motoros meghajtású szárazföldi és vízi járművek használatával
járó, és egyéb rendkívüli felkészültséget és tudást feltételező sportágak űzése közben bekövetkezett eseményekkel;
a Biztosított elme vagy tudatzavarával, illetve öngyilkossággal,
öncsonkítással vagy annak kísérletével okozati összefüggésben
bekövetkező eseményekkel;
orvosilag nem indokolt műtétekkel, kórházi ápolással és gyógyító
eljárásokkal.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
A közlésre, illetőleg a változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsértése esetén a biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha a bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett
körülmény nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében, illetőleg – életbiztosítási és betegségbiztosítási szolgáltatás esetében – ha a Biztosítottra vonatkozó kockázatviselés kezdetétől 5 év már eltelt.
A biztosítási szerződésből eredő igények elévülésére vonatkozó
szabályok értelmében az elévülési idő két év.
Valamely biztosított vonatkozásában a biztosító mentesül a haláleseti szolgáltatás teljesítése alól, ha bizonyítást nyer, hogy a
biztosított halála
• a kedvezményezett szándékos magatartása folytán, vagy
• a biztosítottnak a szerződésbe való belépésétől számított két
éven belüli öngyilkossága vagy öngyilkossági kísérlete miatt
következett be.
A két éven belüli öngyilkosság akkor is mentesülést eredményez,
ha azt a biztosított beszámítási képességének hiányában követte el.
A biztosító mentesül a baleseti, illetve betegségi szolgáltatás teljesítése alól, ha bizonyítást nyer, hogy a balesetet, illetve a betegséget a biztosított szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása idézte elő.
A biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be, amennyiben
a biztosítási eseményt a megadott határidőn belül nem jelentik
be, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.
A korlátozások teljes körű felsorolását a biztosítási feltétel tartalmazza.

Hol érvényes a biztosításom?
A kockázatviselés területi hatálya a Föld valamennyi országa, a nemzetközi vizek, valamint a nemzetközi légterek.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
A csoportos biztosításhoz történő csatlakozáskor a biztosító tájékoztatása minden, a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges körülményről
(közlési kötelezettség).
Közlési és változás-bejelentési kötelezettség a szerződés fennállása alatt.
A biztosítási esemény bejelentése 15 napon belül.
Szerződő az általa megfizetett biztosítási díjnak a Biztosítottra jutó részét áthárítja a hitelt felvevő kis- és középvállalkozásra, aki köteles azt a
Szerződő részére megfizetni.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítási díj a biztosítót a kockázatviselés tartamára, a díjfizetési gyakoriságnak megfelelő időszakokra előre illeti meg.
A biztosítási díj fizetésének módját és gyakoriságát a szerződés tartalmazza a Szerződő és a Biztosító megállapodása szerint.
A díjfizetés minden hónapban, a biztosítotti nyilatkozaton megjelölt bankszámlának a bank általi automatikus terhelésével történik.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosító kockázatviselése az egyes Biztosítottak tekintetében hitelük folyósításának napjával kezdődik, feltéve, hogy a biztosító a Biztosítottat
a Bankkal kötött megállapodás alapján automatikusan befogadta, illetve hogy a biztosító a Biztosítottat a Nyilatkozat (illetve egészségi nyilatkozat)
hozzá történő beérkezésétől számított 15 napon belül nem utasította el. Amennyiben a Nyilatkozat megtételére a hitelszerződés megkötése
után kerül sor (utólagos hozzákötés), úgy a biztosító kockázatviselésének kezdete a Nyilatkozat aláírásának napját követő a követő hónap
5. napjának 0. órája.
A biztosítás határozatlan időre jön létre.
Az egyes Biztosítottak vonatkozásában a biztosító kockázatviselése megszűnik:
• amikor a Biztosított Bankkal fennálló hitelszerződése megszűnik;
• a Biztosított halálának időpontjával;
• haláleseti, baleseti rokkantsági és kiemelt kockázatú betegségek kockázatok tekintetében: annak a naptári évnek a végével, amelyben a Biztosított életkora eléri a 70. életévet;
• egészségkárosodás kockázat tekintetében: annak a naptári évnek a végével, amelyben a Biztosított betölti a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatárt vagy – amennyiben ez korábban történik – amikor nyugdíjba vonul;
• ha biztosítási esemény miatt a biztosító a bankhitelszerződése tekintetében haláleset, baleseti rokkantság, 70%-ot elérő egészségkárosodás
vagy kiemelt kozkázatú betegség miatt egyösszegű hitelvisszafizetést teljesít;
• amennyiben a Bank az adott Biztosított vonatkozásában nem fizeti a biztosítási díjat, az utoljára fizetett biztosítási díj esedékességét követő
60. nap leteltével;
• ha a Biztosított az általa vállalt esedékes biztosítási díjrészt a vonatkozó Kondíciós Lista szerinti időben és módon, 6 hónapot meghaladóan a
Szerződő részére nem teljesíti, akkor naptári év utolsó napján 24:00 órakor;
• a Biztosító és a Bank közötti „Raiffeisen Kulcsember Hitelfedezeti Védelem” csoportos biztosítási keretszerződés bármely okból történő megszűnése esetén.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
Amennyiben a Biztosított a Nyilatkozattal tett hozzájárulását visszavonja, a visszavonás hónapjának utolsó napján 24:00 órakor megszűnik a
Biztosító kockázatviselése adott Biztosított vonatkozásában.
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