
Balesetbiztosítás
Biztosítási termékismertető

Genertel Biztosító Zrt.

Magyarországon bejegyzett biztosítótársaság

Szolgáltatás megnevezése Mini Classic Plus Extra Gyerek

Baleseti halál

Közlekedési baleseti halál esetén 
extra térítés

Baleseti vagy közlekedési baleseti  
halál esetén temetkezési költség 
térítése

Baleseti maradandó  
egészségkárosodás

Közlekedési baleseti maradandó 
egészségkárosodás esetén extra 
térítés

Baleseti vagy közlekedési baleseti 
maradandó egészségkárosodás 
esetén kerekesszék térítése

Baleseti kórházi napidíj

Baleseti kórházi extra napidíj intenzív 
osztályon történő ellátás esetén

Baleseti műtéti térítés

Csonttörés

Égési sérülés

Kiemelt kategóriájú égési sérülés 
esetén extra térítés

Baleseti költségtérítés (mentési, 
szállítási, gyógyászati segédeszköz 
költség)

Kullancs-csípésből eredő haláleset

Kullancs-csípés okozta Lyme-kór, 
valamint agyburok és/vagy agy-
velőgyulladás

Gyerek speciális balesetek (szúrt, 
vágott sérülések, állati harapások, 
áramütés, kullancs-csípés okozta 
Lyme-kor, illetve agyburok- és/vagy 
agyvelőgyulladás)

Az egyes kockázatokhoz tartozó biztosítási összegeket a biztosítási kötvény vagy az 
indexlevél tartalmazza. A Plus és az Extra módozatok csak a biztosítási szolgáltatás 
mértékében különböznek egymástól, a kockázatok tekintetében nem.

 Nem biztosítottak a biztosítási fel té-
telekben meghatáro zott biztosítási 
eseményektől eltérő káresemények.

 Nem biztosítottak a biztosítási fel té-
telek kockázatkizá rásról szó ló fe je-
zeteiben meghatározott ese mé nyek, 
il let ve az ezekből eredő károk.

 Nem biztosítottak a biztosítási ese-
ményekkel kapcso lat ban, a biztosítási 
feltételekben feltüntetett további ki-
zárt események, károk.

 Mentesülések (kárt jogellenesen, 
szán  dékosan vagy súlyosan gon dat-
lan magatartással okozták, stb.).

 Életkori és tartam korlátozások (pl. 
Gyerek módozat csak 18 éves korig 
köthető).

 Egy biztosítás maximum 10 bizto sí-
tott ra nyújthat védelmet.

A termékkel kapcsolatos teljes körű szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a biztosítási feltételekben olvasható.

A termékre az alább felsorolt biztosítási feltételek alkalmazandók:
– Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések
– Genertel balesetbiztosítási feltételek

A biztosítási termékismertető célja, hogy bemutassa a biztosítási termék legfontosabb jellemzőit és megkönnyítse több biztosítási termék összehasonlítását.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a biztosítási termékismertető nem képezi a biztosítási szerződés részét és nem minősül a biztosító ajánlatának.

Milyen típusú biztosításról van szó?
Olyan összegbiztosítás – kárbiztosítási elemekkel kiegészítve –, amely alapján a biztosító a szerződésben meghatározott kockázatokra fedezetet nyújt és 
szolgáltatást teljesít a szerződésben meghatározott biztosítási események bekövetkezésekor a biztosítási díj megfizetése ellenében.

Mire terjed ki a biztosítás? Mire nem terjed ki a 
biztosítás?

Milyen korlátozások vannak 
a biztosítási fedezetben?

Nysz.: 21974

Termék:
Genertel balesetbiztosítás



A biztosítási díjat a szerződő
• csoportos beszedési megbízással (inkasszóval),
• átutalási megbízással, vagy
• bankkártyával fizetheti.

A fizetési ütem negyedéves, féléves vagy éves lehet.

A szerződő a határozatlan időre létrejött biztosítást a biztosítási időszak végére, indokolás nélkül, írásban, 30 nap felmondási idő megtartásával 
felmondhatja.

A biztosítás megszűnhet továbbá
• biztosítási szerződésben meghatározott tartam végén,
• a biztosított halála esetén,
• a díjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén,
• a felek közös megegyezésével,
• a ráutaló magatartással (hallgatólagosan) létrejött biztosítási szerződés utólagos megszüntetése esetén,
• a biztosítottnak – amennyiben nem ő a szerződő fél – a biztosítási szerződés létrejöttéhez adott hozzájárulásának írásbeli visszavonásával 

az aktuális biztosítási időszak végén feltéve, hogy a biztosítási szerződésbe szerződőként nem lép be,
• a biztosítási kockázat jelentős növekedése esetén közölt biztosítói felmondással 30 nap felmondási idő megtartásával, vagy a biztosító 

módosítási javaslatának el nem fogadása esetén, 
• ha a biztosított a 80. életévét betölti, 
• illetve Gyerek módozat vonatkozásában a biztosított a 25. életévét betölti, valamint
• a biztosítási szerződésben meghatározott egyéb esetekben.

A biztosító kockázatviselése (a biztosítási védelem) a biztosítási ajánlaton megjelölt napon veszi kezdetét és a szerződés megszűnéséig tart. 
A biztosítási szerződés, ha a felek másként nem állapodnak meg, határozatlan tartamú.

Mikor és hogyan kell fizetnem?

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

 A biztosító kockázatviselése az egész világra kiterjed.  
Kivéve a „Baleseti költségtérítés”, ahol a területi hatály Magyarország.

A szerződőt, illetve a biztosítottat
• a szerződés kezdetekor közlési kötelezettség,
• a szerződés tartama alatt változás bejelentési, díjfizetési, kármegelőzési kötelezettség,
• kár esetén kárenyhítési, bejelentési, felvilágosítási és információ adási kötelezettség,
• és a biztosítási szerződésben meghatározott további kötelezettségek terhelik.

Hol érvényes a biztosításom? 

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?


