Csoportos Hitelfedezeti
Biztosítás
Biztosítási termékismertető
A társaság: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt., Magyarország
A termék:	Az ERSTE Bank Hungary Zrt. által kötött folyószámlahitel szerződésekhez
kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosítás
Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Kérjük, a biztosítás megkötése előtt olvassa el figyelmesen az UNION Vienna Insurance Group Biztosító
Zrt. az ERSTE Bank Hungary Zrt. által kötött folyószámlahitel szerződésekhez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításának Általános
és Különös Biztosítási Feltételeit.

Milyen típusú biztosításról van szó?
Az Erste Bank Hungary Zrt. által kötött folyószámlahitel szerződésekhez kapcsolódó hitelfedezeti biztosításról, mely alapján a Biztosító:
– a biztosított halála esetén megtéríti a biztosítási esemény napján a folyószámla-hitelszerződés alapján fennálló tartozást,
– a biztosított 60 napot meghaladó keresőképtelensége, illetve munkanélkülisége esetén a 61. napot követően megfizeti a
keresőképtelenség, illetve munkanélküliség első napját megelőző hónap utolsó napján a biztosítási fedezet alá vont folyószámlán
fennálló tartozást.

Mire terjed ki a biztosítás?
Biztosítási események:
a biztosított halála,
a biztosított folyamatos, 60 napot meghaladó keresőképtelensége,
a biztosított folyamatos, 60 napot meghaladó munkanélküliként történő nyilvántartása.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
Jellemző kizárások:
halál esetén:
ha a biztosítási esemény a biztosítottnak a kockázatviselés kezdetekor meglévő betegségével áll okozati összefüggésben.
keresőképtelenség esetén:
ha a keresőképtelenség a biztosítottnak a kockázatviselés kezdetekor meglévő betegségével áll okozati összefüggésben,
ha a biztosított a kockázatviselés kezdetekor bármilyen jogcímen nyugdíjas,
nem saját jogú keresőképtelenség.
munkanélküliség esetén:
megbízási jogviszonyra,
a határozott tartamú munkaviszonyra, illetve a munkaerő kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyra,
a munkaviszony próbaidő alatti megszűnésére,
munkaviszony várakozási idő alatti megszűnésére,
a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszűnésére, kivéve, ha az erről szóló megállapodásban kifejezetten
megemlítésre kerül, hogy a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére az alábbi okok valamelyike miatt
került sor:
– a munkáltatónál történt átszervezés, alkalmazotti létszámcsökkentés,
– a munkáltató jogutód nélküli megszűnése,
– a munkavállaló tartós keresőképtelensége.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
A biztosító a Biztosítási Feltételekben meghatározott esetekben mentesül a szolgáltatás alól.
A biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól például, ha:
a biztosított megszegi közlési kötelezettségét,
a biztosítási eseményt a biztosított jogellenes, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása idézte elő.
Szolgáltatási maximum:
A biztosítási fedezet alá vont folyószámlán fennálló tartozás összegét, de maximum 1 000 000 forintot fizet meg a
Biztosító a kedvezményezett – azaz az ERSTE Bank – részére, legfeljebb 2 alkalommal (fedezetenként külön-külön).

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítás bármely országban bekövetkező biztosítási eseményre kiterjed, kivéve a munkanélkülivé válás kockázatát,
melyre vonatkozóan a területi hatály Magyarország területére korlátozódik.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
A biztosítottat terheli:
• a közlési kötelezettség,
• a szerződés tartama alatt a változás-bejelentési kötelezettség, díjfizetési kötelezettség,
• a biztosítási esemény bekövetkezése esetén bejelentési, felvilágosítási és információadási kötelezettség.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítás díját az Erste Bank Hungary Zrt., mint szerződő fizeti meg a biztosító részére. A szerződő az általa megfizetett havi
biztosítási díjnak a biztosítottra jutó részét áthárítja a biztosítottra. Az áthárításra kerülő díjrészt a szerződő a tárgyhónapot
követő hónap első banki munkanapján terheli a biztosított folyószámláján.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosított csatlakozásának módjától függően a biztosító a kockázatot az alábbi időponttól viseli:
– a hitelkeret rendelkezésre tartási időszak kezdetét megelőzően tett csatlakozási nyilatkozat esetén: a hitelkeret
rendelkezésre tartási időszak kezdetét követő hónap 1. napján 0 órakor. Amennyiben a hitelkeret rendelkezésre tartási
időszak kezdete a hónap 1. napjára esik, úgy a rendelkezésre tartási időszak kezdőnapján 0 órakor.
– a hitelkeret rendelkezésre tartási időszak tartama alatt tett csatlakozási nyilatkozat esetén: a csatlakozási nyilatkozat
megtételét követő hónap 1. napján 0 órakor. Amennyiben a biztosított csatlakozása a hónap 1. napjára esik, úgy a
csatlakozás napján 0 órakor.
A biztosító kockázatviselése valamennyi kockázatra kiterjedően – egyebek mellett - az alább felsorolt esetekben és időpontban
megszűnik:
– a biztosított folyószámlahitel szerződése bármely okból történő megszűnése esetén a díjjal rendezett időszak végén, azaz a
megszűnést megelőző hónap utolsó napján 24 órakor;
– amennyiben a biztosított a rá áthárított díjat 90 nap elteltével sem fizeti meg, a 90. napon 24 órakor;
– a biztosított 70. életévének betöltése esetén azon naptári év utolsó napján, amelyben a biztosított 70. életévét betöltötte;
– azon a napon 24 órakor, amikor a biztosított öregségi vagy előrehozott öregségi nyugállományba vonul.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A biztosítottra vonatkozó biztosítási fedezet a szerződőhöz intézett, a csatlakozási nyilatkozatot visszavonó írásbeli
nyilatkozattal szüntethető meg.
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