
BIZTOSÍTÁSI TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AZ OTP SZEMÉLYI KÖLCSÖNHÖZ KAPCSOLÓDÓ,
GB636 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁSHOZ
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Szerzôdô OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: bank)

Biztosító Groupama Garancia Biztosító Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Október 6. utca 20.)

Biztosított Olyan természetes személy, aki (1) megfelel az Általános Biztosítási Feltételek 4.§-ában a biztosítottakra vonatkozóan
megállapított előírásoknak, (2) az adott hitelszerződésre vonatkozóan az általa tett csatlakozási nyilatkozat megtételével
csatlakozik a csoportos biztosítási szerződéshez, (3) akire a biztosító kockázatviselése ténylegesen kiterjed.

Kedvezményezett a bank

Az ügyfél
csatlakozása
a biztosítási
szerzôdéshez

A csoportos biztosítási szerződés egy adott ügyfélre történő kiterjesztéséhez az ügyfél hozzájárulása szükséges, melyet
a csatlakozási nyilatkozat megtételével ad meg. A csatlakozási nyilatkozat megtételét követően a szerződő a biztosí-
tottra áthárítja az adott hitelszerződéssel kapcsolatos, vonatkozó és esedékes biztosítási díjat, és a biztosított igényel-
heti a biztosítási szolgáltatást (ld. még az Általános Biztosítási Feltételek 7.§-ában).

Biztosítási
csomagok

A szerződő ügyfelét nem illeti meg a biztosítási csomagok közötti választás joga. A leendő biztosítottra az alábbi ren-
delkezések szerint vonatkozik az egyes biztosítási csomagok valamelyike.
Ha az ügyfél személyi kölcsön szerződését 2010. július 17-én vagy azt követően kötötte, akkor rá az „A” biztosítási cso-
mag vonatkozik, kivéve
– ha a csoportos biztosítási szerződéshez való csatlakozásakor bármilyen jogcímen nyugdíjas vagy egyéni vállalkozó,

mezőgazdasági őstermelő, közkereseti társaság tagja, betéti társaság bel- vagy kültagja vagy egyéb társas vállalkozás
meghatározó befolyásolást biztosító tulajdonrészének tulajdonosa és az itt felsorolt tagsági- vagy tulajdonosi jog-
viszonyok valamelyike mellett nem rendelkezik munkaviszonnyal, mert akkor rá a „B” biztosítási csomag vonatkozik.

Ha az ügyfél személyi kölcsön szerződését 2010. július 17-e előtt kötötte, akkor rá a „C” biztosítási csomag vonatkozik.

Biztosítási
események

„A” biztosítási
csomag esetén

• Haláleset
• Betegségből eredő 1-30% közötti, vagy 31-50% közötti nem rehabilitálható egészségi állapot
• Balesetből eredő 50%-os vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodás
• Keresőképtelenség
• Munkanélküliség

„B” biztosítási
csomag esetén

• Haláleset
• Balesetből eredő 50%-os vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodás

„C” biztosítási
csomag esetén

• Betegségből eredő 1-30% közötti, vagy 31-50% közötti nem rehabilitálható egészségi állapot
• Keresőképtelenség
• Munkanélküliség

Biztosítási
szolgáltatás

Haláleset, betegségbôl eredô 1-30% közötti, vagy 31-50% közötti nem rehabilitálható egészségi állapot fenn-
állása és balesetbôl eredô 50%-os vagy azt meghaladó mértékû egészségkárosodás esetén:
A biztosító a biztosítási esemény időpontjában fennálló (nem hátralékos) hiteltartozást fizeti ki a bank, mint kedvezmé-
nyezett részére.
A biztosítási esemény bekövetkezésének idôpontja a biztosítási esemény típusától függôen: a haláleset, az egészségi
állapotról szóló komplex minősítés meghozatalának vagy a balesetnek a napja.

Keresôképtelenség (tartós betegállomány), illetve munkanélküliség esetén:
A biztosító a keresőképtelenség, illetve a regisztrált munkanélküliség 31. napját követően minden hónapban megfizeti a
bank – mint kedvezményezett – részére a keresőképtelenség vagy a munkanélküliség 31. napját követően esedékessé
váló havi hiteltörlesztő részlet(ek)et.
A biztosító térítési kötelezettsége addig az idôpontig áll fenn, amelyik az itt felsorolt idôpontok közül a leghamarabb
bekövetkezik: (1) a keresőképtelenség, illetve a regisztrált munkanélküli állapot megszűnéséig vagy (2) a kockázat-
viselés megszűnéséig, (3) de – egy biztosítási esemény kapcsán – legfeljebb 12 (tizenkettő) egymást követő hónapig.
Munkanélküliség esetén, ha a munkaviszonyt közös megegyezéssel szüntették meg, akkor a biztosító csak
abban az esetben nyújt szolgáltatást, ha a munkaviszonyt megszüntető közös megegyezésben kifejezetten
feltüntetésre kerül, hogy azt a munkáltatónál történt átszervezés, alkalmazotti létszámcsökkentés, a munkál-
tató jogutód nélküli megszűnése vagy a munkáltató tartós keresőképtelensége indokolta. A biztosító a közös
megegyezés indokával kapcsolatos kiegészítő megállapodást vagy utólagos igazolást nem fogad el.



A szolgáltatással
kapcsolatos egyéb
tudnivalók

Várakozási idô Haláleseti és munkanélküliségi szolgáltatás esetén:
A kockázatviselés kezdetétől számítandó 90 (kilencven) nap. Ha a biztosított halála vagy munka-
viszonyának megszűnése, megszüntetése a várakozási idő alatt történt, a biztosító az emiatt be-
következett biztosítási esemény kapcsán sem a várakozási idő alatt, sem annak lejártát követően
nem nyújt biztosítási szolgáltatást.

Szolgáltatási
maximum

Keresôképtelenség: egy hitelszerződés kapcsán legfeljebb 24 (huszonnégy) havi szolgáltatás
Munkanélküliség: egy hitelszerződés kapcsán legfeljebb 24 (huszonnégy) havi szolgáltatás
A biztosítottnak a bankkal szemben fennálló összes – személyi kölcsönszerződésből eredő – tar-
tozása(i) vonatkozásában legfeljebb 20 000 000 Ft, azaz húszmillió forint (összesen kifizetett
összeg, függetlenül az adott biztosítottra vonatkozó biztosítások számától és a szolgáltatás mennyi-
ségétől).

Devizahitelek Fennálló hiteltartozás megfizetése:
A biztosító a devizában nyilvántartott tartozást az azon a napon érvényes – a bank által alkalma-
zott – deviza eladási árfolyamon számítja át forintra, amely napon a biztosító értesítette a bankot
arról a döntéséről, hogy az adott kárt kifizeti.
Havi törlesztés megfizetése:
A devizahitelek esetében a biztosító a szolgáltatási összeget egy korábbi, a bank által az eredeti
esedékességkor alkalmazott, deviza eladási árfolyamon fizeti meg, így a devizára átszámított szol-
gáltatási összeg annak beérkezésekor eltérhet az Önnel szemben fennálló követelés összegétől.

Teljesítési
határidô

Az elbíráláshoz szükséges összes dokumentum beérkezését követô 15 (tizenöt) napon belül, ha
a biztosítási esemény tekintetében a biztosító szolgáltatási kötelezettsége beáll.
Fontos! Mivel a biztosító mindig csak utólagosan fizeti meg az esedékes szolgáltatási
összeget, ezért Önnek a biztosító teljesítésétôl függetlenül is folyamatosan gondoskodnia
kell a havi hiteltörlesztô részletek kiegyenlítésérôl.

Elévülési idô A biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 2 (kettô) év.

Mentesülési
okok

Ld. az Általános Biztosítási Feltételek 17.§-át.

Kizárások Ld. az Általános Biztosítási Feltételek 18.§-át, valamint a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételek
megfelelő §-ait.

A kockázatviselés
kezdete

Ha a biztosított a csoportos biztosítási szerződéshez a hitelszerződés megkötésekor csatlakozott, akkor a hitelszerződés
aláírásának napján 0 óra.
Ha a biztosított a csoportos biztosítási szerződéshez a hitelszerződés megkötését követően csatlakozott, akkor a csat-
lakozási nyilatkozat aláírását követő nap 0 óra.
Ha a csatlakozás nem személyesen a szerződőnél történik, akkor az írásbeli csatlakozási nyilatkozatnak a szerződőhöz
való beérkezésétől számított 6. nap 0 óra,
Ha a biztosított a hitelszerződés megkötését követően az OTPdirekt üzletszabályzata és az aktuális Hirdetmény szerint,
elektronikus csatornán keresztül csatlakozott, akkor a csatlakozási nyilatkozat megtételének napját követő munkanapon 0 óra.

A biztosítás
megszüntetése

Azonnali
hatályú
felmondás

Ha a biztosított az OTPdirekt üzletszabályzata és az aktuális Hirdetmény szerinti elektronikus
csatornán keresztül csatlakozott, a rá vonatkozóan létrejött biztosítási jogviszonyt a szerződő által
küldött írásbeli visszaigazolás kézhezvételétől számított 30 (harminc) napos határidőn belül írás-
ban azonnali hatállyal felmondhatja.
Az azonnali hatályú felmondás a megtétel napján 24 órakor lép hatályba. Azonnali hatályú fel-
mondás esetén a kockázatviselés megszűnéséig terjedő időszakra az adott hitelszerződés kapcsán
nem áll fenn biztosítási díjfizetési kötelezettség.

Rendes
felmondás

Az Önre vonatkozó biztosítási jogviszony rendes felmondással felmondható a folyó biztosítási idő-
szak (naptári hónap) végére a biztosítóhoz intézett, de a bankhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal.
A biztosítottra vonatkozó biztosítási jogviszony rendes felmondása esetén a felmondás hatályba
lépésével a biztosító kockázatviselése a biztosított adott személyi kölcsönszerződésére vonatkozó-
an megszűnik. A kockázatviselés megszűnéséig terjedő időszakra vonatkozóan díjfizetési kötele-
zettség áll fenn.
(A rendes felmondásra vonatkozó részletes rendelkezéseket ld. az Általános Biztosítási Feltételek
10.4. pontjában)

Jognyilatkozatok A csoportos biztosítási szerződéssel kapcsolatos, a bankhoz küldendő jognyilatkozatokat (pl. nyugdíjba vonulás beje-
lentése, rendes felmondás) az alábbi címre kell küldeni:
OTP Bank Nyrt. Fogyasztási Hitelek Back-Office Osztály 1725 Budapest, Pf. 44

A szolgáltatás díja „A” biztosítási csomag esetén 8,1%
„B” biztosítási csomag esetén 3,6%
„C” biztosítási csomag esetén 6,1%

Jelen tájékoztató csak a biztosítási események felsorolását és a biztosító szolgáltatására vonatkozó főbb tudnivalókat tartalmazza. A teljes körű
tájékozódás érdekében kérjük, mindenképpen olvassa el a vonatkozó biztosítási feltételeket.


