
Csoportos hitelfedezeti biztosítás
Biztosítási termékismertető

Generali Biztosító Zrt.

Magyarországon bejegyzett biztosítótársaság

A biztosítás a biztosított választása szerint kiterjedhet az 
alábbi kockázatokra:

Alap csomag választása esetén:
        Kockázati életbiztosítás
        69%-ot meghaladó egészségkárosodás

Teljes csomag választása esetén:
        Kockázati életbiztosítás
        69%-ot meghaladó egészségkárosodás
        Keresőképtelenségi térítés
        Munkanélküliségi térítés

Az egyes kockázatokra vonatkozó biztosítási összegeket és 
szolgáltatásokat a Biztosítási feltételben meghatározottak 
alapján kell értelmezni.

A biztosítás a hitelszerződés alapján két Biztosítottra (Adós-
ra és Adóstársra) is kiterjedhet. Az Adóstárs csak abban az 
esetben válhat Biztosítottá, ha az Adóstárs csatlakozásához 
az Adós hozzájárul és kizárólag addig az időpontig lehet-
nek Biztosítottak, ameddig mind az Adós, mind az Adóstárs 
megfelel a biztosítási feltételekben a biztosítottság feltéte-
léül meghatározott előírásoknak.

Amennyiben egy adott hitelszerződéshez kapcsolódóan a 
Biztosítottak (Adós és Adóstárs) eltérő biztosítási csomagot 
választanak, akkor az Adós által választott biztosítási cso-
magot kell irányadónak tekinteni figyelemmel a biztosítási 
feltétel szabályaira.

 Nem biztosítottak a biztosítási feltételekben meghatáro-
zott biztosítási eseményektől eltérő káresemények.

 Nem biztosítottak a biztosítási feltételek kockázatkizárás-
ról szóló fejezeteiben meghatározott események, illetve 
az ezekből eredő károk.

 Nem biztosítottak a biztosítási eseményekkel kapcsolat-
ban, a biztosítási feltételekben feltüntetett további kizárt 
események, károk.

 Ha a biztosított a csatlakozás időpontjában nyugdíjjogo-
sultsággal rendelkezik, akkor kizárólag az Alap csomag 
szerinti biztosítási fedezetet igényelheti azzal, hogy csak a 
haláleseti védelem vonatkozásában kezdődik meg a Biz-
tosító kockázatviselése.

 A biztosító kockázatviselése nem terjed ki a biztosított 
olyan betegségére vagy kóros állapotára, illetve vele-
született rendellenességére, szerzett fogyatékosságára, 
amely a biztosító rá vonatkozó kockázatviselése kezdetét 
megelőző három évben bizonyíthatóan fennállott, vagy 
amelyet a kockázatviselést megelőző három éven belül 
kórisméztek, vagy amely ez idő alatt gyógykezelést, orvo-
si ellenőrzést igényelt.

 Önrész (pl. egészségkárosodásra vonatkozó kockázatnál, 
keresőképtelenség és munkanélküliség esetén)

  Életkori korlátozások

  Keresőképtelenségi és munkanélküliségi kockázatok ese-
ményenkénti és a szerződés időtartama alatti maximum 
szolgáltatási korlátai.

  Várakozási idő alatt bekövetkező munkanélküliség esetén 
a biztosító nem teljesít szolgáltatást.

A termékkel kapcsolatos teljes körű szerződéskötés előtti tájékoztatás a biztosítási feltételekben olvasható.

A termékre az alább felsorolt biztosítási feltételek alkalmazandók:
– Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések
– CIB Bank Zrt. Hitelszerződéssel (annuitásos jelzáloghitel) rendelkező üzletfelei számára csoportos hitelfedezeti biztosítási védelem – élet-, egészség- 

és munkanélküliségi biztosítási feltételek

A biztosítási termékismertető célja, hogy bemutassa a biztosítási termék legfontosabb jellemzőit és megkönnyítse több biztosítási termék összehasonlítását.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a biztosítási termékismertető nem képezi a biztosítási szerződés részét és nem minősül a biztosító ajánlatának.

Milyen típusú biztosításról van szó?
Olyan, a Generali Biztosító Zrt. és a CIB Bank Zrt. között létrejött csoportos hitelfedezeti biztosítás, amely alapján a biztosító a szerződésben meghatározott 
kockázatokra fedezetet nyújt és szolgáltatást teljesít a biztosítási események bekövetkezésekor, a biztosítási díj megfizetése ellenében.

Mire terjed ki a biztosítás? Mire nem terjed ki a biztosítás?

Milyen korlátozások vannak a biztosítási 
fedezetben?

Nysz.: 22120

Termék:
CIB Bank Zrt. Hitelszerződéssel (annuitásos jelzáloghitel) 
rendelkező üzletfelei számára csoportos hitelfedezeti 
biztosítási védelem – élet-, egészség- és munkanélküliségi 
biztosítás (CIB-JZH-2)



A biztosítási díjat havi rendszerességgel, átutalással fizeti meg a szerződő, melyet a bank, mint szerződő biztosítási szolgáltatási díjként 
áthárít a biztosítottra. Havi díjfizetési ütem.

A papír alapú Biztosítotti nyilatkozattal történő csatlakoztatás esetén az adott Biztosított biztosítotti jogviszonya a Biztosítotti nyilatkozat 
megtételét követő nap 0. órájában jön létre, de nem korábban mint a Hitelszerződés alapján a Bank általi folyósítást követő nap 0. órája.

Távértékesítés keretében tett Biztosítotti nyilatkozat esetén a Biztosítási szerződés alapján az adott Biztosított (Adós) biztosítotti jogviszonya 
– amennyiben a Biztosított (Adós) a Biztosító kockázatviselésének megkezdéséhez az azonnali hatályú felmondási jogára vonatkozó határidő 
letelte előtt hozzájárul – az érvényes Biztosítotti nyilatkozat megtételét követő nap 0. órájában, de nem korábban, mint a Hitelszerződés 
alapján a Bank általi folyósítást követő nap 0. órájában jön létre.

A Biztosító adott Biztosítottra vonatkozó kockázatviselése a biztosítotti jogviszony létrejöttének időpontjában, munkanélküliségi kockázat 
tekintetében pedig a várakozási idő eltelte után kezdődik meg.

A Biztosító kockázatviselése az Adós, mint Biztosított vonatkozásában illetve amennyiben a Biztosítási szerződés hatálya egy 
Hitelszerződéshez kapcsolódóan több Biztosítottra is kiterjed, abban az esetben a Hitelszerződéshez kapcsolódó valamennyi Biztosított 
vonatkozásában valamennyi biztosítási kockázat (biztosítási esemény) tekintetében megszűnik az alábbi esetekben:
a) a Hitelszerződés bármely okból történő megszűnésének napját követő nap 0. órakor azzal, hogy arra a biztosítási időszakra esedékes 

biztosítási szolgáltatási díj, amelyben a biztosítotti jogviszony megszűnik, a Biztosítót megilleti;
b) (bármely) Biztosított (Adós/Adóstárs) halála esetén a biztosítási esemény időpontjában, figyelemmel a Biztosítási Feltétel 4. pontban 

foglaltakra;
c) annak a naptári évnek a végén, amelyben az Adós Biztosított a 70. életévét betöltötte betöltötte azzal, hogy arra a biztosítási időszakra 

esedékes biztosítási szolgáltatási díj, amelyben a biztosítotti jogviszony megszűnik, a Biztosítót megilleti;
d) (bármely) Biztosított (Adós/Adóstárs) 69%-ot meghaladó mértékű egészségkárosodásának illetékes Orvosszakértői intézet általi 

megállapítása esetén, abban az esetben, ha a Biztosító szolgáltatást teljesített, a teljesítés napján, amennyiben a Biztosító szolgáltatást 
teljesít figyelemmel a Biztosítási Feltétel 4. pontban foglaltakra;

e) a Biztosított (Adós) felmondási- vagy azonnali hatályú felmondási (Távértékesítés keretében történő csatlakozás esetén) jogának 
gyakorlása esetén a felmondás/azonnali hatályú felmondás a Biztosítási feltétel 2.5. pontjának 5) bekezdés szerinti hatályosulásakor, 
figyelemmel a Biztosítási Feltétel 4. pontjában foglaltakra;

f) (bármely) Biztosítottra (Adós és/vagy Adóstárs) vonatkozó áthárított biztosítási szolgáltatási díj megfizetésének elmaradása esetén, az 
elmaradt biztosítási szolgáltatási díj esedékességétől számított 60. késedelmes napon 24 órakor, a Biztosító vagy a Bank külön ezirányú 
felszólítása, illetve teljesítési póthatáridő tűzése nélkül is; 

g) a Hitelszerződésre vonatkozóan a Biztosítási Feltétel 1. 25) pontjában meghatározott Szerződéses fizetési moratórium bank általi 
engedélyezést követő nap 0. órakor, azzal hogy arra a biztosítási időszakra esedékes biztosítási szolgáltatási díj, amelyben a biztosítotti 
jogviszony megszűnik a Biztosítót megilleti;

h) Biztosító a Biztosított (Adós) vonatkozásában gyakorolt felmondásával, a Biztosítási Feltétel 3. pontjában foglaltak szerint, figyelemmel 
a Biztosítási Feltétel 4. pontjában foglaltakra.

Amennyiben a Biztosított (Adós) vonatkozásában a biztosítotti jogviszony a jelen Feltételekben foglaltak szerint bármely okból megszűnik, 
úgy azzal egyidejűleg az Adóstárs biztosítotti jogviszonya is automatikusan, minden ezirányú jognyilatkozat vagy egyéb jogcselekmény 
nélkül megszűnik.

Mikor és hogyan kell fizetnem?

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

 A biztosító kockázatviselése az egész világra kiterjed.

A szerződőt, illetve a biztosítottat
• a szerződés kezdetekor közlési kötelezettség,
• a szerződés tartama alatt változásbejelentési, díjfizetési, kármegelőzési kötelezettség,
• kár esetén kárenyhítési, bejelentési, felvilágosítási és információadási kötelezettség,
• és a biztosítási szerződésben meghatározott további kötelezettségek terhelik.

Hol érvényes a biztosításom? 

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?



A Biztosító kockázatviselése valamennyi Biztosított (Adós és Adóstárs) vonatkozásában megszűnik a Bank és a Biztosító között létrejött 
Biztosítási szerződés bármely okból történő megszűnése esetén. Mind a Biztosító, mind a Bank a Biztosítási szerződést rendes felmondással 
megszüntetheti.

A Biztosító kockázatviselése az adott Biztosított vonatkozásában a rá vonatkozó biztosítási díjjal fedezett biztosítási időszak utolsó napján, de 
legkésőbb a Biztosítási szerződés megszűnésének napján 24 órakor szűnik meg. A Bank valamennyi Biztosítottat előzetesen írásban értesíti 
a Biztosítási szerződés megszűnéséről és annak a Biztosító kockázatviselésére gyakorolt hatásáról.

Az Adós, mint Biztosított jogosult az Adóstárs biztosítotti jogviszonyának létrejöttéhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatát írásban bármikor 
visszavonni. A Biztosított a Biztosítotti nyilatkozattal létrejött biztosítotti jogviszonyát a biztosítotti jogviszony kezdetét követő 30 napon belül 
a Bankhoz megküldött nyilatkozatával indokolás nélkül írásban, azonnali hatállyal felmondhatja a biztosítási feltételben foglaltak szerint. 
Továbbá a Biztosított jogosult a biztosítás hatályának rá történő kiterjesztésére vonatkozó Biztosítotti nyilatkozatát írásban, indokolási 
kötelezettség nélkül a Bankhoz megküldött nyilatkozatával visszavonni. A Biztosított a felmondást tartalmazó nyilatkozatát bármikor megteheti. 
Ilyen esetben a Biztosító kockázatviselése az adott Biztosított vonatkozásában a felmondást tartalmazó nyilatkozat Bankhoz való beérkezését 
követő törlesztőrészlet fizetés esedékességének napján 24. órakor megszűnik azzal, hogy a megszűnés időpontjáig a Biztosítottra áthárított 
biztosítási szolgáltatási díj a Biztosítót megilleti.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?


