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Termékbemutató
a CIG Pannónia BajTárs
balesetbiztosításról
Termékbemutatónkat azzal a céllal állítottuk össze, hogy átlátható formában foglaljuk öszze
önnek a CIG Pannónia BajTárs legfontosabb tulajdonságait.
Jelen tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek,
elsősorban figyelemfelkeltésre szolgál.
A CIG Pannónia BajTárs termékbemutató nem tartalmazza a teljes szerződési feltétel minden elemét.
Kérjük, szerződéskötés előtt minden esetben tanulmányozza át a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
Általános Balesetbiztosítási Feltételeit, valamint a CIG Pannónia BajTárs Különös Feltételeit
(együttesen: biztosítási feltételek).

Milyen élethelyzetekre ajánlunk megoldást?
Váratlan balesetek bármikor és bárhol előfordulhatnak, felforgatva ezzel megszokott
életünket.
Az addig biztonságosnak hitt világunkban alapvető hitünk, hogy minket nem érhet nagy baj,
meginoghat.
A balesetek elszenvedőinek a teljes felépüléshez nagy szükségük van az orvosi segítségen túl
a család és a barátok támogatására is.
Sajnos, abban nem tudunk segíteni, hogy megóvjuk önt és családját a balesetektől, de
a balesetekkel járó anyagi veszteség minimalizálásában segítséget tudunk nyújtani a
csonttöréstől kezdve egészen a súlyos sérülésekig.
A BajTárs balesetbiztosítás külföldi utazása során is védelmet nyújt, hiszen szolgáltatásunk
nemcsak Magyarország területén, hanem a Föld valamennyi országában érvényes.
Ön tehát biztonságban érezheti magát BajTárs balesetbiztosításunkkal.

Kik a biztosításban szereplő személyek?
A biztosítási szerződés főbb szereplői az alábbiak:
•

A Szerződő az a természetes vagy jogi személy, aki a biztosítás megkötésével vállalja a
biztosítási díjak megfizetését.

•

Szerződésenként legfeljebb 2 Biztosított szerepelhet, akiknek az életkora 18 és 70 év között
lehet a szerződési feltételek szerint.

•

A Gyermek csomag kiterjesztéssel pedig az egyik Biztosított valamennyi 2 és 18 év közötti
gyermeke is élvezheti a biztosítás nyújtotta védelmet.
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Milyen segítséget nyújt önnek a BajTárs balesetbiztosítás?
•

Védelem a teljes családnak.

•

Széles körű kockázatvállalást és kellően magas biztosítási összegeket tartalmaz.

•

Egyösszegű támogatást nyújt tragédia esetén.

•

Az ön igényei és lehetőségei szerint választhat az Alap, az Emelt és a
Gyermek csomagok közül.

•

A Biztosítottak rehabilitációjának támogatása.

•

A házi kedvencek baleseti rehabilitációjának támogatása.

Biztosítási díjak, díjfizetés
A BajTárs balesetbiztosítás egy rendszeres díjfizetésű, forint alapú szerződés.
Az éves díjat féléves, negyedéves, vagy havi részletekben is fizetheti.
A biztosítás díját fizetheti postai csekken, átutalással, vagy választhatja a kényelmes
csoportos beszedési megbízást is, a választott fizetési gyakoriság függvényében.

A biztosító legfontosabb adatai
Név: CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
Székhely: Magyarország, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt 11. B épület
Levelezési cím: 1476 Budapest, pf. 325.
Forint bankszámlaszám: 10918001-00000024-98060007 (IBAN: HU11 1091-8001-0000-0024-9806-0007)
Euró bankszámlaszám: 10918001-00000024-98060038 (IBAN: HU47 1091-8001-0000-0024-9806-0038)
Számlavezető bank neve (és SWIFT kódja): UniCredit Bank Hungary Zrt. (BACXHUHB)
A Biztosító jogi formája: nyilvánosan működő részvénytársaság
Cégjegyzékszám: 01-10-045857
Társaságunk a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál van nyilvántartva.
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