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Szerződő OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: bank)

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

Biztosított Olyan természetes személy, aki megfelel az Általános Biztosítási Feltételek 4.§-ában a biztosítottakra vonatkozóan megál-
lapított előírásoknak, az általa tett csatlakozási nyilatkozat megtételével csatlakozik a csoportos biztosítási szerződéshez, a rá
vonatkozó biztosítási fedezetet az általa tett nyilatkozattal aktiválja és akire a biztosító kockázatvállalása ténylegesen kiterjed.

Kedvezményezett A bank.

A kockázatviselés
kezdete

Ha az ügyfél a kártyaszerződés megkötésekor aktiválja a
biztosítási fedezetét

a kártyaszerződés bank általi aláírásának napján 0 órától.

Ha az ügyfél a biztosítási fedezetét a kártyaszerződés
megkötése után a bankfiókban aktiválja

az aktiválást követő nap 0 órától.

Ha az ügyfél a biztosítási fedezetét a kártyaszerződés
megkötése után, a kitöltött aktiváló nyilatkozat postai
úton történő megküldésével aktiválja

az aktiváló nyilatkozat beérkezését követő 6. nap 0 órától.

Ha az ügyfél a biztosítási fedezetét szóbeli vagy elektro-
nikus csatornán tett aktiválási nyilatkozattal aktiválja

az aktiváló nyilatkozat megtételét követő nap 0 órától.

Biztosítási
események

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

Biztosítási
szolgáltatás

Halál, 1-30% közötti, vagy 31-50% közötti nem rehabilitálható egészségi állapot, vagy balesetből eredő 50%-os
vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodás esetén:
A biztosító a biztosítási esemény időpontjában fennálló hiteltartozást fizeti ki a bank, mint kedvezményezett részére.

A biztosítási esemény bekövetkezésének időpontja:

haláleseti kockázat esetén a halál időpontja

1-30% közötti, vagy 31-50% közötti nem rehabilitálható
egészségi állapot

az egészségi állapot mértékét megállapító határozat megho-
zatalának napja

balesetbôl eredô 50%-os vagy azt meghaladó mértékû
egészségkárosodás esetén

a baleset napja

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 biztosított hitelkeretének 5%-át azt követően, hogy az adott hónapban a biz-
tosított által a bank részére fizetendő minimális törlesztőrészlet esedékessé vált. Ha a keresőképtelenség kezdetekor a biz-
tosított vállalkozó vagy munkavégzésre irányuló olyan egyéb jogviszonyban áll, amely a munkanélküliségi kockázatra vonat-
kozó Különös Biztosítási feltételek 7.2. pontja alapján nem minősül munkaviszonynak, akkor a biztosító keresőképtelenség
esetén – szolgáltatási kedvezményként – kétszeres szolgáltatást nyújt (azaz a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételekben
meghatározott feltételek szerint és időtartamra a hitelkeret 5%-a helyett annak 10%-át téríti havonta). A biztosító fenntartja
azt a jogot, hogy a biztosítási feltételek 12.6. pontjában részletezett tényezők változása esetén a szolgáltatási kedvezmény
mértékét megváltoztassa, függetlenül attól, hogy a biztosított mikor csatlakozott a csoportos biztosítási szerződéshez, illetve
a biztosítási fedezetét mikor aktiválta.
A biztosító térítési kötelezettsége addig az időpontig áll fenn, amelyik az itt felsorolt időpontok közül a leghama-
rabb bekövetkezik: a keresőképtelenség, illetve a regisztrált munkanélküli állapot megszűnéséig, a keresőképtelenség,
illetve a regisztrált munkanélküli állapot első napján fennálló hiteltartozás – a biztosító általi – teljes visszafizetéséig, a koc-
kázatviselés megszűnéséig, de legfeljebb 6 egymást követő hónapig.
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A szolgáltatással
kapcsolatos
egyéb tudnivalók

Várakozási idő Munkanélküliség szolgáltatás esetén:
A kockázatviselés kezdetétől számítandó 90 nap. Ha a biztosított munkaviszonyát megszüntető írás-
beli jognyilatkozat a várakozási idő alatt kelt, vagy munkaviszonya a várakozási idő alatt szűnt meg,
szűntették meg, a biztosító az emiatt bekövetkezett munkanélküliség esetében sem a várakozási idő
alatt, sem annak lejártát követően nem nyújt biztosítási szolgáltatást.

Szolgáltatási
maximum

Keresőképtelenség: egy hitelszerződés esetén legfeljebb 24 (huszonnégy) havi szolgáltatás
Munkanélküliség: egy hitelszerződés esetén legfeljebb 24 (huszonnégy) havi szolgáltatás
A biztosító egy biztosítottra vonatkozó kockázatvállalásának felső határa legfeljebb 20 000 000 forint
(összesen kifizetett összeg, függetlenül az adott biztosítottra vonatkozó biztosítások számától és a szol-
gáltatás mennyiségétől).

Teljesítési
határidő

Az elbíráláshoz szükséges összes dokumentum beérkezését követő 15 napon belül, ha a biztosítási
esemény tekintetében a biztosító szolgáltatási kötelezettsége beáll.

Elévülési idő A biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 2 év.

Mentesülési
okok

Lásd az Általános Biztosítási Feltételek 17.§-át.

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

• 1-30% közötti, vagy 31-50% közötti
nem rehabilitálható egészségi állapot

• Balesetből eredő 50%-os vagy azt
meghaladó mértékű egészségkáro-
sodás

• Keresőképtelenség

a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételek 4.§-a

• Munkanélküliség a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételek 6.§-a

A biztosítás
megszüntetése

A szóbeli vagy
elektronikus
úton tett
aktiválás
felmondása

A kártyaszerződés megkötését követően tett szóbeli vagy elektronikus úton tett aktiváló nyilat-
kozat megtétele esetén a bank a szolgáltatás beállításáról írásbeli visszaigazolást küld, melyhez mel-
lékeli az Általános Biztosítási Feltételeket. A visszaigazolás kézhezvételétől számított 30 naptári napon
belül a bankhoz intézett írásbeli nyilatkozatban indokolási és fizetési kötelezettség nélkül azonnali
hatállyal felmondható. A határidőn túl beérkezett visszavonó nyilatkozatot a bank az Önre vonatkozó
biztosítási jogviszony rendes felmondásának tekinti, mely esetben a kockázatviselés megszűnéséig
terjedő időszakra díjfizetési kötelezettség áll fenn.

Rendes
felmondás

A biztosítottra vonatkozó biztosítás a bankhoz intézett írásbeli nyilatkozattal a folyó biztosítási időszak
(naptári hónap) végére felmondható. Felmondása esetén a biztosító kockázatviselése a folyó biz-
tosítási időszak utolsó napján 24 órakor szűnik meg.

A szolgáltatás
aktuális díja

Fordulónapi fennálló hiteltartozás 0,67%-a.

A biztosítási
kockázatvállalás
mértékének,
és a biztosítás
díjának változása

A biztosító jogosult arra, hogy a biztosító kockázatviselésének mértékét vagy a biztosítási díjat befolyásoló – gazdasági,
demográfiai, népegészségügyi – tényezők, illetve a biztosítóra vonatkozó költségek, adóterhek változása esetén a biztosí-
tottra vonatkozó biztosítási díjtétel százalékban kifejezett mértékét megváltoztassa, függetlenül attól, hogy a biztosított mikor
csatlakozott a csoportos biztosítási szerződéshez, illetve a biztosítási fedezetét mikor aktiválta. A biztosítási kockázatvállalás
mértékének változásáról, illetve a díjmódosításról a szerződő a változás hatályba lépése előtt legalább 30 nappal, a hitelkár-
tyákra vonatkozó Hirdetményén keresztül tájékoztatja a biztosítottakat. A Hirdetmény a szerződő honlapján, illetve bank-
fiókjaiban érhető el.

Kiadványunk tájékoztató jellegű, nem tartalmazza a termékkel kapcsolatos valamennyi információt. A teljes körű tájékozódás érdekében kérjük,
mindenképpen olvassa el a vonatkozó biztosítási feltételeket.

Jelen melléklet a GB638 jelű Hitelkártyákhoz kapcsolódó Törlesztési Biztosítás csoportos biztosítási szerződésének elválaszthatatlan részét képezi.
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