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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, csatlakozási nyilatkozat) érhetőek el. A teljeskörű tájékozódás érdekében kérjük, olvassa el ezeket
a dokumentumokat!

Milyen típusú biztosításról van szó?
A Raiffeisen Babaváró Kölcsön Hitelfedezeti védelem egy csoportos hitelfedezeti biztosítás, melynél a Biztosító a biztosítási védelmet a Raiffeisen Bank Zrt.-vel,
mint Szerződővel kötött csoportos biztosítási szerződés alapján nyújtja a szerződéshez csatlakozó Biztosítottak részére. A csoportos biztosítási szerződéshez
azon természetes személyek csatlakozhatnak, akik Babaváró Kölcsön szerződéssel rendelkeznek a Banknál és a feltételekben részletezett kritériumoknak
megfelelnek.

Mire terjed ki a biztosítás?

Mire nem terjed ki a biztosítás?

Biztosítási fedezetek
(a biztosítási esemény bekövetkezésekor)
a Biztosítottak jogviszonya alapján

Biztosítási
események

Balesetből vagy betegségből eredő haláleset
Baleseti eredetű
kórházi fekvőbeteg
gyógykezelés
Baleseti eredetű
műtét
Balesetből vagy betegségből eredő 69%-ot
meghaladó mértékű,
maradandó egészségkárosodás

A vonatkozó biztosítási
feltétel szerinti
aktív munkaviszonnyal
rendelkező
Biztosított esetén:

A vonatkozó biztosítási
feltétel szerint
aktív munkaviszonnyal
nem rendelkező
Biztosított esetén:





egyösszegű tőkeösszegvisszaﬁzetés

egyösszegű tőkeösszegvisszaﬁzetés





5000 Ft/nap kórházi
napi térítés

5000 Ft/nap kórházi
napi térítés

–

100 000 Ft műtéti térítésnek a műtéti besorolás
szerinti százaléka







egyösszegű tőkeösszegvisszaﬁzetés

egyösszegű tőkeösszegvisszaﬁzetés

Balesetből vagy betegségből eredő 60 napot
meghaladó keresőképtelenség

törlesztőrészlet ﬁzetése
max. 6 hónapig

60 napot meghaladó
folyamatos munkanélküliség

törlesztőrészlet ﬁzetése
max. 6 hónapig




–

–

A Biztosítottak által igénybe vehető biztosítási fedezeteket a biztosítási
esemény bekövetkezésének időpontjában a Biztosított jogviszonya (aktív
munkaviszonnyal rendelkezik vagy sem) határozza meg a szolgáltatási tábla
szerint.

A kizárt kockázatok teljeskörű felsorolását a biztosítási feltétel tartalmazza.
A biztosítási fedezet nem terjed ki azon eseményekre, amelyek közvetlenül vagy közvetve összefüggésben állnak:
harci cselekményekkel, háborús, polgárháborús eseményekkel
és terrorcselekményekkel, továbbá harci eszközök által okozott
sérülésekkel, valamint katonai vagy polgári hatóságok rendelkezéseivel;
felkeléssel, lázadással, zavargással, fosztogatással, sztrájkkal, tüntetéssel vagy bármilyen politikai szervezettel, illetve annak nevében fellépő személyekkel;
radioaktív magenergia vagy ionizáló sugárzás hatásával (kivéve
a terápiás célú orvosi kezelést);
HIV fertőzéssel;
repüléshez kapcsolódó eseményekkel többek között ejtőernyős
ugrással, motoros vagy motor nélküli légi járművek használatával), kivéve az utasként, pilótaként, személyzetként való részvételt a szervezett polgári légi utasforgalomban.

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 teljeskörű 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?
n
n
n
n

szerződéskötéskor minden lényeges körülményre tájékoztatási,
a szerződés fennállása alatt közlési és változás-bejelentési,
kárbejelentési,
áthárított díjfizetési kötelezettség a Szerződő részére.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
n
n

a biztosítási díjat a Szerződő köteles a Biztosító részére megfizetni, melynek a Biztosítottra jutó részét áthárítja a Biztosítottra,
a Biztosított az áthárított díjat a Kölcsön szerződésben foglalt törlesztőrészlet esedékességekor fizeti meg a Szerződő részére.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
n
n

n

A Biztosító kockázatviselése a Kölcsön szerződés tartamához igazodik.
A kockázatviselés kezdete az egyes Biztosítottak tekintetében:
– amennyiben a Biztosítottnak a csatlakozáskor már hatályos Babaváró Kölcsön szerződésből eredő törlesztőrészlet-fizetési kötelezettsége áll
fenn, a Biztosító kockázatviselése a Nyilatkozat aláírásának – távértékesítés esetén szóbeli megtételének – napját követő nap 0. órájával
kezdődik;
– egyéb esetben a Biztosító kockázatviselése a Babaváró Kölcsön szerződés folyósítását követő nap 0. órájától áll fenn,
a biztosítási feltételekben foglalt egyéb kritériumok teljesülése esetén.
Az egyes Biztosítottak vonatkozásában a Biztosító kockázatviselése megszűnik:
– a Biztosított Szerződővel fennálló Babaváró Kölcsön szerződése megszűnése napján;
– a Biztosított halálának napján;
– haláleseti, illetve maradandó egészségkárosodás kockázat tekintetében: annak a naptári évnek a végével, amelyben a Biztosított életkora eléri
a 70. életévet;
– keresőképtelenség és munkanélküliség kockázatok tekintetében: annak a naptári évnek a végével, melyben a Biztosított betölti a mindenkori
öregségi nyugdíjkorhatárt;
– ha biztosítási esemény miatt a Biztosító a Biztosított Babaváró Kölcsön szerződése tekintetében haláleset vagy maradandó egészségkárosodás
miatt egyösszegű tőkeösszeg-visszafizetést teljesít;
– távértékesítés keretében történő értékesítés esetén a Biztosított – indokolási és fizetési kötelezettség nélkül, a távértékesítés keretében kötött
pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény (Távértékesítési törvény) rendelkezésein alapuló – felmondása
esetén;
– amennyiben a Szerződő az adott Biztosított vonatkozásában nem fizeti a biztosítási díjat, az utoljára fizetett biztosítási díj esedékességét követő
60. nap leteltével;
– a Biztosító és a Szerződő közötti „Babaváró Kölcsön Hitelfedezeti Védelem” csoportos biztosítási keretszerződés bármely okból történő megszűnése esetén;
– ha az állami kezességvállalás beváltásra kerül a beváltást követő nap 0:00 óráján.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
n

n

Ha a Biztosított a Szerződéshez történő csatlakozását távértékesítés keretében, szóban tette, Biztosítotti csatlakozási nyilatkozatát indoklási kötelezettség nélkül a Szerződőnél a 06 80 488 588 telefonszámon, szóban is visszavonhatja („Biztosítotti felmondás”). A Biztosított a felmondást
tartalmazó nyilatkozatát bármikor megteheti, ilyen esetben a Biztosító kockázatviselése az adott Biztosított vonatkozásában a felmondást követő
hónap utolsó napján megszűnik.
A Biztosított a távértékesítés keretében tett szóbeli Nyilatkozat útján létrejött biztosítotti jogviszonyt annak létrejöttére vonatkozó írásbeli visszaigazolás kézhezvételét követő 14 napon belül, indoklás nélkül a Szerződő postacímére Raiffeisen Bank Zrt., Budapest 1700 megküldött nyilatkozatával írásban, a 06 80 488 588 telefonszámon megtett nyilatkozatával szóban azonnali hatállyal felmondhatja. A felmondást tartalmazó
nyilatkozat Szerződő általi átvételéig a Biztosító az adott Biztosított vonatkozásában a biztosítási kockázatot vállalja.
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