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A termék: csoportos életbiztosítás
A társaság:

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (H-EN-II-88/2016)

A jelen termékismertetőben foglalt tájékoztatás nem teljes körű. A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és
szerződéses tájékoztatás az Általános és Speciális Feltételekben található.
Milyen típusú biztosításról van szó?
A „Csoportos Életbiztosítás” egy csoportos életbiztosítási termék.
Mire terjed ki a biztosítás?
 kockázati életbiztosítás;
 teljes rokkantságra szóló, egyösszegű térítést nyújtó
biztosítás;
 kritikus betegségek.
A Biztosító a választott csomagtól függően az alábbi
szolgáltatásokat nyújtja.
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Mire nem terjed ki a biztosítás?
 harci
események,
vagy
más
háborús
eseményekkel kapcsolatos események;
 felkelésekkel, lázadásokkal, vagy zavargásokkal
kapcsolatos események;
 munkahelyi
rendbontással,
tüntetéssel,
felvonulással, sztrájkkal kapcsolatos események;
 radioaktív, illetve ionizáló sugárzással kapcsolatos
események;
 a biztosító kockázatviselése – a kockázati
életbiztosítás kivételével – nem terjed ki arra az
esetre, ha az illetékes magyar szakigazgatási
szerv az adott Biztosítottra vonatkozóan
rokkantsági
vagy
rehabilitációs
ellátás
megállapítását
tartalmazó
szakigazgatási
határozatot hozott.
Milyen korlátozások vannak a biztosítási
fedezetben?
Mentesülési okok
! közlési kötelezettség megsértése;
! a kockázatviselés kezdetekor meglévő betegség a kockázatviselés első két évében;
! a kockázatviselés kezdetétôl számított 90 napon
belül fellépő kritikus betegség vagy teljes
rokkantság;
! a biztosított szándékosan elkövetett súlyos
bűncselekménye;
! a biztosított súlyosan ittas állapotával (2,51
ezrelék, illetve annál magasabb véralkoholszint)
közvetlen okozati összefüggésben bekövetkezett
események;
! a biztosított jogosítvány nélküli, vagy ittas
gépjárművezetése
közben
bekövetkezett
események, melyekben a biztosított más
közlekedésrendészeti szabályt is megszegett;
! a biztosított kábító vagy bódító hatású anyag, vagy
egyéb vegyi anyag bódítószerként történô
használatával kapcsolatos befolyásoltsága;
! engedély köteles tevékenység megfelelő engedély
nélküli végzése;
! a biztosítottnak a rá vonatkozó kockázatviselés
kezdetétől számított 2 éven belül elkövetett
öngyilkossága, öngyilkossági kísérlete;
! jogellenes, szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartás;
! ha Biztosított halálát a Kedvezményezett
szándékosan okozta.
Elévülési idő:
! 5 év.
Várakozási idő:
! kritikus betegségek és teljes rokkantságra szóló
fedezetek vonatkozásában 3 hónap.

Hol érvényes a biztosításom?


Valamennyi ország

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
−
−
−
−

közlési kötelezettség;
áthárított biztosítási díj megfizetése a Bank részére;
kárbejelentési kötelezettség;
az Általános és Speciális Feltételekben meghatározott dokumentumok megküldésének kötelezettsége.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítás havi díjfizetésű. A biztosítás első havi díja a Csoportos Biztosítási Szerződéshez való csatlakozást követő
naptári hónap 8. napján, majd minden további díj a naptári hónap 8. napján esedékes.
Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosítás határozatlan tartamú.
A kockázatviselés kezdete:
− a Biztosítotti Nyilatkozat megtételét követő nap 0 óra.
A kockázatviselés megszűnik:
− díj nemfizetése esetén az esedékességtől számított 60. napon;
− a Biztosított halálával a haláleset Szerződőhöz történő bejelentése hónapjának utolsó napján 24 órakor;
− a Biztosított 65. életévének betöltésével, az életkor betöltése naptári évének utolsó napján 24 órakor;
− a Biztosított csatlakozásra vonatkozó nyilatkozatának visszavonásával;
− a közlési kötelezettség megsértése esetén;
− a Szerződő és a Biztosító között érvényben lévő Csoportos Biztosítási Szerződés megszűnését követô 1 év
elteltével.
Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
1. A biztosítotti jogviszony azonnali hatályú felmondása 30 napon belül a Főbiztosított által
A Biztosított biztosítotti jogviszonyát a Csoportos Biztosításhoz való csatlakozásról szóló visszaigazolás kézhezvételétől
számított 30 napon belül a Bankhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, indoklás és díjfizetési kötelezettség nélkül
felmondhatja.
2. Rendes felmondás 30 napon túl
A Bankhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, amennyiben az
− a hónap 15. napjáig megérkezik a Bankhoz, akkor az írásbeli nyilatkozat Bankhoz való beérkezése hónapjának
utolsó napján 24 órakor szűnik meg a kockázatviselés;
− a hónap 15. napját követően érkezik meg a Bankhoz, akkor az írásbeli nyilatkozat Bankhoz való beérkezését követő
hónap utolsó napján 24 órakor szűnik meg a kockázatviselés.
A Biztosítót mindkét esetben kockázatviselésének tényleges megszűnéséig illeti meg a biztosítási díj.
A felmondó nyilatkozatot az alábbi postacímre kell megküldeni:
MKB Bank Nyrt. 1056 Bp. Váci utca 38.
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