Budapest Bank Áruhitel hitelfedezeti biztosítás
Biztosítási termékismertető
A termék: hitelfedezeti biztosítás fogyasztási kölcsönhöz
A társaság:

BNP Paribas Cardif Biztosító Zrt.
BNP Paribas Cardif Életbiztosító Zrt.

A jelen termékismertetőben foglalt tájékoztatás nem teljes körű. A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és
szerződéses tájékoztatás az Általános és a Különös Biztosítási Feltételekben található.
Milyen típusú biztosításról van szó?
Csoportos hitelfedezeti biztosítás a Budapest Bank Zrt. által nyújtott fogyasztási kölcsönszerződésekhez.
Mire terjed ki a biztosítás?

Munkaviszonyban* álló Biztosítottak esetén
 életbiztosítási kockázat (baleset vagy betegség
miatt bekövetkező halál);
 70%-ot meghaladó mértékű egészségkárosodás;
 30 napot meghaladó munkanélküliség;
 30 napot meghaladó, balesetből vagy betegségből
eredő keresőképtelenség (táppénz).
Munkaviszonyban* nem álló Biztosítottak esetén:
 életbiztosítási kockázat (baleset vagy betegség
miatt bekövetkező halál);
 70%-ot meghaladó mértékű egészségkárosodás;
 legalább 5 napos kórházi kezelés;
 30 napot meghaladó, balesetből vagy betegségből
eredő keresőképtelenség (táppénz), ha a Biztosított
tb.
jogviszonnyal
rendelkezik
és
kereső
tevékenységet végez.
* a munkaviszony meghatározását a biztosítási
feltételek tartalmazzák
Az érintett Biztosító az alábbi időpontok szerinti
tartozást fizeti meg a kártyaszámlára:
BNP Paribas Cardif Életbiztosító Zrt.
halál napján fennálló
haláleset
tartozás (max. 500.000 Ft)
BNP Paribas Cardif Biztosító Zrt.
az ezt megállapító jogerős
70%-ot meghaladó
határozat meghozatalának
mértékű
napján fennálló tartozás
egészségkárosodás
(max. 500.000 Ft)
a nyilvántartott
30 napot
munkanélküliség 31.
meghaladó
napján fennálló tartozás
munkanélküliség
(max. 500.000 Ft)
a keresőképtelenség 31.
30 napot
napján fennálló tartozás
meghaladó
(max. 500.000 Ft)
keresőképtelenség
a kórházi kezelés 5.
legalább 5 napos
napján fennálló tartozás,
kórházi kezelés
de max. 300.000 Ft (5-14
napos kórházi kezelés
esetén),
max. 500.000 Ft összesen
(15 nap v. annál hosszabb
kórházi kezelés esetén)

Mire nem terjed ki a biztosítás?

terrorcselekmény, harci cselekmények;
veszélyes / hivatásos sporttevékenység;
meglévő betegség az első 6 hónapban;
ittas járművezetés / járművezetés kábítószer vagy
kábító hatású anyag hatása alatt;
 rendszeres alkoholfogyasztás, súlyosan ittas
állapot;
 bódító, kábító vagy hasonló hatást kiváltó szerek
fogyasztása.





Keresőképtelenség kockázat esetén:
 orvosilag nem indokolt, a Biztosított által
kezdeményezett beavatkozások;
 anyasággal
összefüggő
keresőképtelenség
(kivéve, ha balesetből ered).
Munkanélküliség kockázat esetén:
 munkaerő-kölcsönzés
céljából
létesített
munkaviszony;
 munkavállaló
által
kezdeményezett
közös
megegyezéssel történő megszüntetés vagy
felmondás;
 próbaidő alatt megszüntetetett munkaviszony;
 munkáltató általi azonnali hatályú felmondás;
 a Biztosított magatartása miatti munkaviszony
megszüntetés.
Legalább 5 napos kórházi kezelés esetén:
 a Biztosítási Feltételek szerint kórháznak nem
minősülő intézményben történt fekvőbeteg-ellátás;
 az adott gyógyászati tevékenységre vonatkozó
engedéllyel nem rendelkező személy vagy
intézmény által nyújtott kezelés;
 alvásterápiával vagy orvosilag nem indokolt, a
Biztosított által kezdeményezett beavatkozásokkal
kapcsolatos kórházi kezelés
 terhesség alatti kórházi ápolás vagy terhességmegszakítás.
Milyen korlátozások vannak a biztosítási
fedezetben?
Mentesülési okok
! közlési kötelezettség megsértése;
! két éven belül bekövetkező öngyilkossági kísérlet
vagy öngyilkosság;
! jogellenes, szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartás.

Várakozási idő (mely alatt bekövetkezett károkra nem
terjed ki a biztosítási fedezet)
! munkanélküliségi
kockázat
esetében
a
kockázatviselés kezdetétől számított 60 nap
(folytatás a következő oldalon)
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Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben? (folytatás az előző oldalról)

Csatlakozás életkori korlátja
! A 70. születésnapon vagy azt követően már nem lehetséges a csatlakozás a csoportos biztosítási szerződéshez.
Szolgáltatási és egyéb korlátozások
(1) Keresőképtelenség, (2) munkanélküliség és (3) legalább 5 napos kórházi kezelés kockázat esetében:
! kockázatonként max. 3 térítés a biztosítás tartama alatt legfeljebb a vonatkozó eseményenkénti limit, illetőleg a
biztosítási esemény bekövetkezésekor fennálló tartozás erejéig, attól függően, hogy melyik összeg alacsonyabb;
! két biztosítási esemény között legalább 6 hónap – díjjal fedezett – időszaknak kell eltelnie.
Abszolút szolgáltatási korlát:
! 20.000.000 forint (Biztosítónként külön-külön értendő, összesen kifizetett összeg, függetlenül az adott Biztosított
hitelszerződéseinek számától, a bekövetkezett biztosítási események számától és az ezek alapján már teljesített
és/vagy teljesítendő szolgáltatások összegétől).
Elévülési idő
! 2 év
Hol érvényes a biztosításom?
 Életbiztosítási kockázat: valamennyi ország
 Egyéb kockázatok:
Magyarország
Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?

−
−
−
−

közlési kötelezettség;
áthárított biztosítási díj megfizetése a Bank részére;
kárbejelentési kötelezettség;
a Különös Biztosítási Feltételekben meghatározott dokumentumok megküldésének kötelezettsége.

Mikor és hogyan kell fizetnem?

A biztosítás havi díjfizetésű.
Az áthárított biztosítási díj a havi törlesztőrészlettel együtt esedékes, azt a Bank a havi törlesztőrészlettel együtt szedi
be a Biztosítottól.
Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

A biztosítás határozatlan tartamú.
A kockázatviselés kezdete:
− írásbeli csatlakozás esetén a csatlakozási nyilatkozat megtételének napját követő nap 0 óra,
− online igényelt kölcsönhöz kapcsolódó szóbeli (telefonos) csatlakozás esetén a kölcsönszerződés hatályba
lépésének napján 0 óra.
Mindkét biztosító kockázatviselése megszűnik:
− a kölcsönszerződés bármely ok miatti mesgzűnésekor /lejáratakor
− a biztosított halálának napján;
− a Biztosított 75. életévének betöltését követő naptári év január hónapjának azon napján, amelyen az adott havi
törlesztőrészlet esedékes;
− a csatlakozás visszavonása vagy a biztosítás rendes felmondása esetén;
− csoportos biztosítási szerződés felmondása esetén;
− 90 napot meghaladó díjtartozás esetén.
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Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

1. A csatlakozás visszavonása 30 napon belül
(a határidőt a csatlakozási nyilatkozat Biztosított általi megtételétől kell számítani)
Ha az írásbeli visszavonó nyilatkozat 30 napon belül elküldésre kerül a Bank részére, a biztosítás és a kockázatviselés
a nyilatkozat beérkezésének napján 24 órakor megszűnik. Ilyen esetben a kockázatviselés megszűnéséig terjedő
időszakra nem áll fenn díjfizetési kötelezettség.
2. Rendes felmondás 30 napon túl
A biztosítás írásbeli rendes felmondással szüntethető meg. A biztosítás és a kockázatviselés a felmondó nyilatkozat
beérkezését követő hónap 1. napján 0 órakor szűnik meg, a megszűnésig a díjfizetési kötelezettség fennáll.
A felmondó nyilatkozatot az alábbi postacímre kell megküldeni:
Budapest Bank Zrt. 1138 Bp. Váci út 193.
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