Csoportos Hitelfedezeti
Biztosítás
Biztosítási termékismertető
A társaság: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt., Magyarország
A termék:	Hitelkártya Komplex Csoportos Hitelfedezeti Biztosítás
az ERSTE Bank Hungary Zrt. által kibocsátott hitelkártyákhoz
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 kibocsátott hitelkártyákhoz kapcsolódó Hitelkártya Komplex Csoportos Hitelfedezeti Biztosításának
Általános és Különös Biztosítási Feltételeit.

Milyen típusú biztosításról van szó?
Az Erste Bank Hungary Zrt. által kötött Erste Hitelkártya szerződésekhez kapcsolódó Hitelfedezeti Biztosításról, mely alapján a biztosító
attól függően, hogy Önre a biztosítási esemény időpontjában aktuálisan mely kockázatviselés terjed ki
• a biztosított 60 napot meghaladó keresőképtelensége, illetve munkanélkülisége esetén az alább részletezett Hitelkeret szolgáltatást
vagy Részletfizetési Szolgáltatást nyújt a keresőképtelenség, illetve a nyilvántartott munkanélküliség 61. napját követően:
Hitelkeret szolgáltatás
a keresőképtelenség 1. napját megelőző havi fordulónapon
fennálló tartozás megtérítése a hitelszámlára
a felmondás vagy közös megegyezés napját megelőző havi
fordulónapon fennálló tartozás megtérítése a hitelszámlára

60 napot meghaladó keresőképtelenség
60 napot meghaladó munkanélküliség

Részletfizetési szolgáltatás
60 napot meghaladó keresőképtelenség
60 napot meghaladó munkanélküliség

– e lső alkalommal a hitelkártya részletfizetési szolgáltatás
egyenlegének (a keresőképtelenség vagy a munkanélküliség
1. napját megelőző havi fordulónapon fennálló egyenleg) 20%-a;
– ezt követően havonta a fenti egyenleg 10%-a
(max. 10 egymást követő alkalommal)ó

• az egyéb kockázatok esetén megtéríti az alább felsorolt időpontokban a Biztosított hitelkártya számláján fennálló teljes tartozást,
beleértve az ebben az időpontban a Hitelkártya Részletfizetési Szolgáltatások keretében igénybe vett hitelösszegek alapján fennálló
tartozást is:
bármely okú halál

halálozás napján fennálló tartozás

bármely okú, 70%-ot meghaladó mértékű
maradandó egészségkárosodás

az össz-szervezeti egészségkárosodást megállapító komplex
minősítés hatályba lépésének napján fennálló tartozás

balesetből eredő, 30%-ot meghaladó mértékű
maradandó egészségkárosodás

a baleset napján fennálló tartozás

balesetből eredő, legalább 5 napos tartamot elérő kórházi
ápolás

a baleset napján fennálló tartozás

Mire terjed ki a biztosítás?
Biztosítási események:
A biztosítási esemény időpontjában Munkaviszonyban álló biztosítottra vonatkozó kockázatok:
bármely okú halál,
bármely okú, 70%-ot meghaladó mértékű maradandó egészségkárosodás,
balesetből eredő, 30%-ot meghaladó mértékű maradandó egészségkárosodás,
a biztosított balesetből vagy betegségből eredő, folyamatos, 60 napot meghaladó keresőképtelensége,
a biztosított folyamatos, 60 napot meghaladó munkanélküliként történő nyilvántartása
A biztosítási esemény időpontjában Vállalkozó/Önfoglalkoztató biztosítottra vonatkozó kockázatok:
bármely okú halál,
bármely okú, 70%-ot meghaladó mértékű maradandó egészségkárosodás,
balesetből eredő, 30%-ot meghaladó mértékű maradandó egészségkárosodás,
balesetből eredő, legalább 5 napos tartamot elérő kórházi ápolás,
a biztosított balesetből vagy betegségből eredő, folyamatos, 60 napot meghaladó keresőképtelensége
A biztosítási esemény időpontjában Saját jogon nyugdíjas biztosítottra vonatkozó kockázatok:
bármely okú halál,
balesetből eredő, 30%-ot meghaladó mértékű maradandó egészségkárosodás,
balesetből eredő, legalább 5 napos tartamot elérő kórházi ápolás,
a biztosított balesetből vagy betegségből eredő, folyamatos, 60 napot meghaladó keresőképtelensége

Mire nem terjed ki a biztosítás?
A biztosító kockázatviselése nem terjed ki – egyebek mellett –:
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.
a kockázatviselés kezdete előtt meglévő betegséggel, kóros állapottal vagy veleszületett rendellenességekkel (a
továbbiakban együttesen: meglévő betegség) és azok következményeivel okozati összefüggésben álló eseményekre abban
az esetben, ha a kockázatviselés kezdetekor a meglévő betegségről a biztosított tudomással bírt;
a kockázatviselés kezdete előtt bekövetkezett baleset vagy betegség miatt bármely okból már károsodott, beteg, sérült
vagy csonkolt testrészek és szervek, illetve e sérülések későbbi következményei a biztosításból ki vannak zárva.

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 elmulasztja a biztosítási esemény feltételekben előírtaknak megfelelő bejelentését,
a biztosítási eseményt a biztosított jogellenes, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása idézte elő.
Szolgáltatási maximum:
Keresőképtelenség és munkanélküliség esetén
A biztosítás tartama alatt a biztosító a biztosított ugyanazon hitelkártya szerződésére vonatkozóan Hitelkeret szolgáltatás
esetén a biztosítás tartama alatt legfeljebb 2 alkalommal, alkalmanként legfeljebb 2 millió Ft erejéig vállalja a szolgáltatás
teljesítését (fedezetenként külön-külön).
Részletfizetési szolgáltatás esetén egy biztosítási esemény következtében összesen legfeljebb a Hitelkártya Részletfizetési
Szolgáltatás egyenlege 120 %-ának megfelelő összeg megtérítésére köteles, a biztosítási tartama alatt legfeljebb 2
alkalommal (fedezetenként külön-külön).
Balesetből eredő, legalább 5 napos tartamot elérő kórházi ápolás esetén:
A biztosítás teljes tartama alatt a biztosító a biztosított ugyanazon hitelkártya szerződésére vonatkozóan balesetből eredő,
legalább 5 napos tartamot elérő kórházi ápolás címén összesen legfeljebb 3 alkalommal nyújt szolgáltatást.

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítás valamennyi országban bekövetkezett biztosítási eseményre kiterjed, kivéve a munkanélkülivé válás kockázatát,
valamint a baleseti eredetű kórházi ápolás kockázatát, melyekre 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 csoportos 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 az aktuális
Fordulónapon a szerződő számítja ki és terheli be a biztosítási fedezet alá vont hitelkártya-számlán, melyet a biztosítottnak a
havi minimum fizetendő összeg esedékességekor kell megfizetnie a szerződő felé. A szerződő által beszedett biztosítási díj
mindig arra az elszámolási időszakra vonatkozik, amelynek Fordulónapján a szerződő a díjat a fedezet alá vont hitelkártyaszámlán beterhelte.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosító kockázatviselésének kezdete:
– a csatlakozási nyilatkozat megtételének időpontjában még nem aktivált hitelkártya esetében a hitelkártyával történő első
tranzakciót követő Fordulónap 0 óra,
– a csatlakozási nyilatkozat megtételének időpontjában már aktivált hitelkártya esetében a csatlakozási nyilatkozat
megtételét követő Fordulónap 0 óra.
A biztosító kockázatviselése valamennyi kockázatra kiterjedően – egyebek mellett – az alább felsorolt esetekben és időpontban
megszűnik:
– a biztosított által tett csatlakozási nyilatkozat visszavonása esetén;
– a biztosított Hitelkártya szerződésének bármely okú megszűnése esetén a megszűnést követő Fordulónap utáni naptári
napon;
– a biztosított 70. életévének betöltése esetén azon naptári év első Fordulónapját követő napon, amelyet megelőző naptári
évben a biztosított 70. életévét betöltötte;
– a biztosított halálának napján;
– a bármely okból eredő, 70%-ot meghaladó mértékű össz-szervezeti egészségkárosodás kockázatra vonatkozóan a biztosító
ezen kockázat alapján tett teljesítésekor,
– a balesetből eredő kórházi ápolás kockázatra vonatkozóan az ezen kockázat alapján tett harmadik biztosítási szolgáltatással
egyidejűleg,
– a csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződés megszűnése esetén a szerződés megszűnése napján.

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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