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Puzzle
balesetbiztosítás

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, biztosítási ajánlat dokumentumai) érhetőek el. A teljes körű tájékozódás érdekében kérjük,
olvassa el ezeket a dokumentumokat!

Milyen típusú biztosításról van szó?
A Puzzle olyan balesetbiztosítási termék, amely az alábbi táblázatban felsorolt váratlan, sokszor súlyos, tragikus baleseti eredetű biztosítási események
bekövetkezte esetén nyújt pénzügyi támogatást a felépülés anyagi terheinek csökkentése érdekében. A Szerződő 4 biztosítási csomag közül választhatja ki
a számára optimális fedezetet biztosító csomagot, illetve lehetősége van arra, hogy a biztosítást gyermekeire is kiterjessze.

Mire terjed ki a biztosítás?

Mire nem terjed ki a biztosítás?

Az alábbi események vonhatók a biztosítási szerződés kockázatvállalási körébe a Szerződő által az Ajánlaton kiválasztott biztosítási csomag tartalmától függően:
Baleseti szolgáltatások (Ft)

Bázis

Standard

Optimum

Gyermek

Baleseti haláleset

7500000

10 000000

15 000 000

1000000

Balesetbôl eredô 31–100%
közötti maradandó
egészségkárosodás arányos
térítéssel

10 000 000

20 000000

30 000 000

10000 000

Rehabilitációs tanácsadás
és szolgáltatás (legalább
50%-ot elérô maradandó
egészségkárosodás esetén)

5000000

5 000 000

5000 000

2000000

Balesetbôl eredô 10–30%
közötti maradandó
egészségkárosodás
egyösszegû térítéssel

150000

250000

500000

200000

Kullancs okozta bénulás

500000

1 000 000

2000 000

2000000

Baleseti eredetû mûtéti
térítés

500000

750000

1000 000

100000

Égési sérülés

500000

750000

1000 000

250000

Csonttörés,
súlyos csonttörés

15 000/
30000

25 000/
50000

50 000/
100000

20 000/
40 000

5 000

7 500

10 000

5 000

100000

150000

250000

–

Tanulási támogatás (28 nap
kórházi tartózkodás után)

–

–

–

50 000

Sürgősségi szállítás-mentés

1000000

1 500 000

2000 000

2000000

Személyi felelősségbiztosítás

5000000

5 000 000

5000 000

–









Baleseti eredetû kórházi
napi térítés
Baleseti eredetû keresôképtelenség egyszeri térítéssel
(28 nap után)

A második évtôl kármentesség esetén egy havi
díjvisszatérítés

A biztosító a balesetek, illetve a baleseti eredetű események köréből kizárja:
Jelen biztosítás szempontjából a fogtörés nem minősül csonttörésnek.
Jelen biztosítás keretében nem minősül biztosítási eseménynek:
az a baleset, amelynek az 1. csoportba tartozó műtét a következménye;
ha a baleset kapcsán a korábban meglévő orthoped jellegű elváltozások műtéti megoldására kerül sor;
ha a baleset kapcsán az emberi szervezet típusos helyeinek sérvesedései (többek között:
hasfal, lágyék, gerincoszlop) miatt kerül sor műtéti megoldásra; kivétel, ha az bizonyíthatóan a baleset következében alakult ki.
ha a baleset kapcsán csőtükrözéssel (arthroscopiával) végzett, izületi feltárást nem
igénylő diagnosztikus és terápiás eljárásokra kerül sor;
ha nem történik baleset, csak a korábban meglévő kóros csontszerkezeti elváltozásból
adódó csonttörések stabilizáló műtéteire kerül sor;
a baleseti eseménnyel összefüggésbe nem hozható egyéb műtétekre kerül sor;
napszúrás, hőguta, napsugár általi égés, vagy fagyás okozta sérülések;
a valamely balesettel összefüggésbe nem hozható – ember vagy állat terjesztette –
bakteriális- vagy vírusfertőzés;
a nem baleseti eredetű vérzések és agyvérzés;
a szilárd, folyékony, légnemű anyagok szándékos bevétele miatti mérgezések, sérülések, ideértve a drogok, kábítószerek által okozottakat is;
a biztosított elme- vagy tudatzavarával, illetve öngyilkosságával vagy annak kísérletével
okozati összefüggésben bekövetkező eseményeket.
A biztosító a balesetek, illetve a baleseti eredetű események köréből kizárja:
a radioaktív magenergia vagy ionizáló sugárzás hatásával (kivéve a terápiás célú orvosi
kezelést) összefüggő eseményeket;
terrorcselekményekkel, felkeléssel, lázadással, zavargással, tüntetéssel közvetlenül öszszefüggő eseményeket;
a biztosított fegyveres szolgálatának teljesítése közben, illetve a biztosított fegyverviselésének vagy fegyverhasználatának során, azzal összefüggésben bekövetkezett eseményeket;
felkeléssel, lázadással, zavargással, fosztogatással, sztrájkkal, tüntetéssel.
Sztrájk esetén kivételt képez a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően előre bejelentett és lebonyolított tüntetésen, felvonuláson, sztrájkon való jogszerű
részvétel, ha a Biztosított kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettségének eleget tett.
A versenyszerű sportolás, edzés közben bekövetkezett eseményeket;
a különösen kockázatos hobbi, sporttevékenység, extrém sport (többek között barlangászat, búvárkodás, szikla-, fal- és hegymászás, bungee jumping), valamint a motoros
meghajtású szárazföldi-, vízi-, illetve motoros vagy motor nélküli légi járművek használatával járó sportágak űzése közben bekövetkezett eseményeket;
a repülés (többek között ejtőernyős ugrás, sárkányrepülés) közben bekövetkezett eseményeket, kivéve a szervezett légi utasforgalomban utasként, pilótaként, személyzetként való részvétel során történteket;
ha biztosítási esemény a Biztosított rendszeres alkoholfogyasztásával, kábítószerfogyasztásával, kábító hatású anyag vagy gyógyszerszedésével összefüggésben történt kivéve,
ha ez utóbbiakat kezelőorvos előírására, az előírásnak megfelelően alkalmazták,
a Biztosított a biztosítási esemény idején bizonyíthatóan alkoholos állapotban volt,
illetőleg kábítószer vagy kábító hatású anyag vagy gyógyszer hatása alatt állt és ez a
tény a biztosítási esemény bekövetkeztében közrehatott;
a Biztosított érvényes vezetői engedély vagy érvényes forgalmi engedély nélkül vezetett
gépjárművet és egyúttal egyéb közlekedési szabályt is megszegett, és a biztosítási esemény ezzel okozati összefüggésben következett be;
a Biztosított a biztosítási esemény időpontjában alkoholos állapotban vezetett gépjárművet és egyúttal egyéb közlekedési szabályt is megszegett, és a biztosítási esemény
ezzel okozati összefüggésben következett be.
Privát felelősségbiztosítás esetén nem terjed ki a biztosítás
azokra a felelősségi károkra, amelyekért a biztosított nem a jelen szerződésben meghatározott magánemberi minőségében felel; szerződésszegés miatt támasztott kártérítési igényekre;
légi és vízi járművek, gépjárművek, utánfutók üzembentartója minőségben okozott
károkra;
olyan kárra, melyet a biztosított maga szenved el, illetőleg a Ptk. Értelmező rendelkezések 8:1.§.(1) 1. pontjában felsorolt közeli hozzátartozónak okozott;
az olyan károk miatti kártérítési kötelezettségekre, amelyek:
– a biztosított vagy annak megbízásából eljáró személyek által kölcsönzött, bérelt, haszonbérbe vett vagy megőrzésre átvett vagyontárgyakban (dolgokban) következtek
be, még akkor sem, ha ez mellé kötelezettségként megőrzés során történt;
– ingó dolgokban azok szállítása, feldolgozása vagy azokon végzett tevékenység következtében álltak elő;
– a tárgy nem rendeltetésszerű használata, leejtés, lelökés, eláztatás, leöntés, gondatlan
elhelyezés, vagy elvesztés következményei;
– nem ingó dolgok olyan részeiben következnek be, amelyek közvetlenül megmunkálás vagy egyéb tevékenység tárgyát képezik;
kötbér, bírság, egyéb büntetés jellegű költség megfizetésére; a sérelemdíjra;
valamely ingatlanbiztosítás(ok)ból fedezhető károkra.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
A közlésre vagy a változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsértése esetén a
biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha a szerződő fél bizonyítja, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító a szerződéskötéskor ismerte,
vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében.
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 Biztosító a haláleseti biztosítási összeg kifizetése alól mentesül, ha a biztosított a kedvezményezett szándékos magatartása következtében vesztette életét.
Mentesül a Biztosító a baleseti eseményekre meghatározott szolgáltatások teljesítése alól,
ha a balesetet a Biztosított szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása idézte elő.

Hol érvényes a biztosításom?
A kockázatviselés területi hatálya – a felelősségbiztosítás kivételével – a világ összes országa.
A felelősségbiztosítás esetében a biztosító kockázatviselése csak a Magyarországon bekövetkező biztosítási eseményekre terjed ki.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
Szerződéskötéskor minden lényeges körülményről történő tájékoztatás a biztosító által feltett kérdésekkel összhangban (közlési kötelezettség).
Változások bejelentése: 5 munkanapon belül a Szerződő és Biztosított adatainak (különösen lakcím, név).
Díjfizetés.
A biztosítási esemény bejelentése 8 napon belül.

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 történhet évi egy, kettő vagy négy részletben a termékre vonatkozó teljes körű tájékoztatókban foglaltak figyelembevételével;
– postai csekken, banki és egyéb szolgáltatókon keresztül történő átutalással, csoportos beszedéssel, vagy bankkártyás teljesítéssel.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A Biztosító kockázatviselése az Ajánlat aláírásának napját követő nap 00:00 órájakor kezdődik – mely egyben a Szerződés hatálybalépésének
időpontja – feltéve, hogy a Szerződés létrejött, vagy utóbb létrejön. A biztosítás határozatlan tartamra jön létre.
Valamely Biztosított vonatkozásában megszűnik a kockázatviselés:
– a Biztosított 70. életéve betöltését követő biztosítási évfordulót megelőző nap leteltével;
– a biztosítási szerződésbe kiskorúként belépett Biztosított 18. életéve betöltését követő biztosítási évfordulót megelőző nap leteltével;
– ha biztosítási eseményből eredően a Biztosító legalább 50%-os maradandó egészségkárosodás miatt szolgáltatást teljesített, a teljesítés napjának leteltével;
– ha a társadalombiztosítás erre kijelölt szerve legalább 50%-os egészségkárosodást állapított meg, a határozat kelte szerinti nap végével;
– adott Biztosított vonatkozásában halála napjával;
– valamennyi, a szerződésben szereplő Biztosított halálával.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
Ön:
biztosítási évfordulót legalább 30 nappal megelőző írásos felmondással
A Biztosító:
biztosítási évfordulót legalább 30 nappal megelőző írásos felmondással
Biztosítási fedezet megszűnik továbbá
a díjfizetés elmaradása esetén (késedelmes díjfizetés esetén a biztosító 30 napos póthatáridővel felszólítást küld a szerződőnek, melynek eredménytelen leteltével az elmaradt díj esedékességi napjával a biztosítás megszűnik);
a Biztosított 70. életéve betöltését követő biztosítási évfordulót megelőző nap leteltével;
a biztosítási szerződésbe kiskorúként belépett Biztosított 18. életéve betöltését követő biztosítási évfordulót megelőző nap leteltével;
ha biztosítási eseményből eredően a Biztosító legalább 50%-os maradandó egészségkárosodás miatt szolgáltatást teljesített, a teljesítés napjának
leteltével;
ha a társadalombiztosítás erre kijelölt szerve legalább 50%-os egészségkárosodást állapított meg, a határozat kelte szerinti nap végével;
a biztosított halálával.
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