Biztosítási termékismertető

A termékre vonatkozó teljes körű tájékoztatás a termék részletes biztosítási feltételeiben érhető el.

Milyen típusú biztosításról van szó?
A Colonnade Assistance Hungary és EU egy olyan biztosítás, amely külföldi állampolgároknak magyarországi és európai uniós
tartózkodásra nyújt baleset és betegség biztosítást.

Mire terjed ki a biztosítás?
A biztosító a biztosított részére a biztosítási feltételekben részletezett módon és limitösszegek mértékéig az alábbi
segítségnyújtási és biztosítási szolgáltatásokat nyújtja:
Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás
Egyéb utazási segítségnyújtás
Személyi segítségnyújtás
A biztosító a biztosítási feltételekben meghatározott szolgáltatásokra együttesen legfeljebb 30.000 EUR limitösszegig
vállalja a fedezetet. Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó részletes limiteket a biztosítási feltételek tartamazzák.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
A biztosításból kizárásra kerülnek:
a felmerült vagyoni károk és a felmerült sérelemdíjak,
Biztosított által okozott felelősségi károk,
veszélyes sportok (az autó- motorsport versenyek ideértve a teszttúrákat és a rally versenyeket is-, szikla- és
hegymászás, barlangászat, repülős sportok, ejtőernyős ugrások.) gyakorlása és az ezekkel kapcsolatos edzéseken való
részvétel során bekövetkezett események,
közvetve vagy közvetlenül a jogszabály szerint ionizálónak minôsülô sugárzás, nukleáris energia folytán bekövetkezett
események,
munkavédelmi elôírások megszegésével ok-okozati összefüggésben keletkezett károk,
háborús, polgárháborús cselekménnyel, harci eseménnyel, terrorcselekménnyel, felkeléssel, lázadással, sztrájkkal,
zavargással közvetlen vagy közvetett összefüggésben bekövetkezett események,
a Biztosító vagy Partnere által felkért szolgáltató által okozott orvosi mûhibákból eredő felelősségi károk,
azon károk, amelyek olyan Biztosítottnál következtek be, aki a kockázatviselés kezdetekor 15. élet napját még nem vagy
a 65. életévét már betöltötte,
azon AA módozat kapcsán felmerült károk, amelyek olyan Biztosítottnál következtek be, aki a káresemény időpontjában
nem tartózkodott Magyarország területén, illetve AAEU módozatnál, ha a Biztosított nem az Európai Unió, illetve a
Schengeni Térség Államainak területén tartózkodott.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
A Biztosító mentesül a károk kifizetése alól, ha:
a Biztosított a közlésre vagy a változás bejelentésére irányuló kötelezettségét megszegi, kivéve, ha a szerződő fél
(Biztosított) bizonyítja, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító a szerzôdéskötéskor ismerte,
vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében,
ha a Biztosított a biztosítási esemény bekövetkezését a szerződésben megállapított határidőben a Biztosítónak nem
jelenti be, a szükséges felvilágosítást nem adja meg vagy a felvilágosítások tartalmának ellenôrzését nem teszi lehetôvé,
és emiatt a Biztosító kötelezettsége szempontjából lényeges körülmény kideríthetetlenné válik,
ha bizonyítást nyer, hogy a biztosítási esemény bekövetkeztének az oka a Szerződő, illetve Biztosított, a velük közös

háztartásban élő hozzátartozójuknak jogellenes, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása
A biztosítási esemény súlyosan gondatlan magatartás által okozottnak akkor kell tekinteni, ha a kárt a Biztosított:
0,80‰ véralkoholszint feletti ittas állapotában vagy kábítószeres befolyásoltság alatt, azzal közvetlen okozati
összefüggésben következett be,
jogosítvány nélküli gépjármûvezetés közben következett be,
Szerződő / Biztosított kármegelôzési és a kárenyhítési kötelezettségé szándékosan vagy súlyosan gondatlanul megszegi.

Hol érvényes a biztosításom?
• A választott módozat függvényében Magyarország területe, vagy az Európai Unió, illetve a Schengeni Térség Államainak
területe.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
A szerződőt/biztosítottat terhelő kötelezettségek:
• a szerződés megkötésekor közlési és díjfizetésre vonatkozó kötelezessség,
• a szerződés tartama során a változások bejelentésére vonatkozó és kármegelőzési kötelezettség,
• kár esetén kárenyhítési, kárbejelentési kötelezettség.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
• A biztosítás díját a biztosítási szerződés megkötésévvel egy időben és egy összegben kell megfizetni.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
• A biztosító kockázatviselése a szerződésben meghatározott időpontban, ilyen hiányában a szerződés létrejöttének
időpontjában kezdődik és a fedezetigazoló dokumentumon meghatározott időpontig tart.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A biztosítási szerződés megszűnik:
• a szerződés lehetetlenülése; érdekmúlás esetén,
• biztosítási időtartam lejártával,
• biztosítási tartam alatti egy biztosítási esemény bekövetkeztével.
A megkötött biztosítási szerződés határozott időre szól, így a biztosítási szerződés az időtartam lejárta előtt nem mondható
fel.

