PostaTestŐr
balesetbiztosítás
Biztosítási termékismertető
Társaság: Magyar Posta Biztosító Zrt.

A termék: PostaTestŐr balesetbiztosítás

A Termékismertető nem része a biztosítási szerződésnek, és nem nyújt teljes körű tájékoztatást. A biztosítás
részletes leírását a PostaTestŐr (termékkód: 15020) balesetbiztosítás Ügyfél-tájékoztató és biztosítási
feltételek c. kiadványa (nyomtatványszám: F 150201 12 1805) tartalmazza. Kérjük, hogy a szerződés
megkötése előtt tanulmányozza az Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételeket és a Biztosítási
termékismertetőt.
A Termékismertető célja, hogy megismertesse Önt a PostaTestŐr balesetbiztosításra vonatkozó legfontosabb
tudnivalókkal, lényeges fogalmakkal, illetve a biztosító legfontosabb szolgáltatásaival, a kizárásokkal és
korlátozásokkal.

Milyen típusú biztosításról van szó?
A PostaTestŐr balesetbiztosítás, mely a biztosítási tartam alatt balesetből eredő anatómiai károsodás esetén
a biztosítási fedezetnek és a választott csomagnak megfelelő biztosítási összeget fizeti ki. A választott
csomagot a Szerződő a biztosítási ajánlaton határozza meg. A baleset a Biztosított akaratától független,
hirtelen kívülről fellépő hatás, amelynek során a Biztosított igazolható, heveny módon bekövetkező anatómiai
károsodást szenved.
Mire terjed ki a biztosítás?
Három biztosítási csomag (A, B, C)
választható, melyek ugyanarra a kockázatra
különböző biztosítási fedezetet nyújtanak. B
csomag választása esetén az A csomag
szolgáltatásainak kétszeresét, C csomag
választása esetén az A csomag
szolgáltatásainak háromszorosát fizeti a
biztosító.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
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Balesetből eredő
 csonttörés (A csomag: 10 000 Ft)
 kórházi napi térítés (A csomag: 1 000 Ft)
 műtéti térítés (A csomag: 75 000 Ft)
 megváltozott C2 munkaképesség
(A csomag: 500 000 Ft)
 megváltozott D munkaképesség
(A csomag: 1 000 000 Ft)
 megváltozott E munkaképesség
(A csomag: 2 000 000 Ft)
 végleges rokkantság
(A csomag: 1 000 000 Ft)
 halál (A csomag: 1 000 000 Ft)
Közlekedési baleseti eredetű
 végleges rokkantság
(A csomag: 1 000 000 Ft)
 halál (A csomag: 1 000 000 Ft)
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a betegségből eredő kárigényekre,
öngyilkosság és öngyilkossági kísérletre,
háborúra, felkelésre, zavargásra, lázadásra,
rádioaktív vagy ionizáló sugárzásra,
nukleáris energia folytán bekövetkezett balesetekre,
terrorcselekményekre,
elme- és tudatzavarban bekövetkezett balesetekre,
meglévő csontbetegségekre,
veszélyes foglalkozásból eredő eseményekre,
veszélyes sportokból eredő eseményekre,
egészségkárosodás esetén 50%-os egészségkárosodás
alatt,
kórházi tartózkodás esetén 4 nap alatti kórházi
tartózkodásra,
gyógy- és gondozóintézetben történő ellátásokra.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási
fedezetben?
A biztosító mentesül a biztosítási összeg kifizetése alól,
ha bizonyítja, hogy
! a Biztosított a Kedvezményezett szándékos
magatartása következtében vesztette életét,
! a biztosítási eseményt a Biztosított jogellenes,
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása
okozta, így különösen:
o ittas (0,8 ezrelék véralkoholszint vagy a felett)
vagy kábítószer alkalmazásának hatása alatti

Milyen egyéb nem pénzbeli szolgáltatást
nyújt a biztosító?
 24 órás, telefonos, egészségügyi
információs szolgáltatás a B és C csomag
választása esetén.
!

állapotával közvetlen összefüggésben
bekövetkező biztosítási esemény,
o jogosítvány nélküli járművezetés közben
bekövetkező biztosítási esemény.
a Biztosított halála a Biztosított vagy a Szerződő
szándékosan elkövetett súlyos bűncselekménye
folytán vagy azzal összefüggésben következett be.

Nem biztosíthatóak
! a testi fogyatékossággal vagy súlyos betegségben
szenvedők,
! azok, akik a Hatóság felé már nyújtottak be
megváltozott munkaképességre vonatkozó igényt,
! a Biztosítottak a 63. életévük betöltését követő
évfordulótól.
Nem lehet Szerződő, aki
! ENSZ, EU vagy USA szankció vagy tilalom alatt áll,
! törvényi, jogszabályi szankciós rendelkezés hatálya
alatt áll.
Hol érvényes a biztosításom?
 A biztosítás az egész világra kiterjed.
Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?

Káresemény esetén a lehető legrövidebb időn belül jelenteni szükséges a kárt a megadott
telefonszámon,

A Szerződőnek/Biztosítottnak eleget kell tennie közlési kötelezettségének,

A Szerződőnek eleget kell tenni a díjfizetési kötelezettségének,

A Biztosítottnak mindent meg kell tenni a kár megelőzése érdekében,

Kár esetén a Biztosítottat kárenyhítési, bejelentési, felvilágosítási és információadási
kötelezettség terheli. A Biztosítottnak a kárbejelentéshez mellékelni kell az Ügyfél-tájékoztató
és biztosítási feltételekben meghatározott dokumentumokat.
Mikor és hogyan kell fizetnem?

A biztosítás folyamatos díjfizetésű, havi díjfizetésre csak a B és C csomag esetében van
lehetőség.

Díjfizetési lehetőségek: inkasszó, csekk, banki átutalás.
Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

A kockázatviselésének első napja a szerződés aláírását követő hónap első napja.

A biztosítás csak határozatlan tartamra köthető.
Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

A szerződést a Szerződő 30 napos felmondási határidővel, írásban, a biztosítási időszak végére
mondhatja fel.
Nyomtatványszám: BT 150201 01 1805

