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A minimális biztosítási díj egy szerződés esetében éves 25 000 Ft.
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ALAPVETŐ TUDNIVALÓK

Kire köthető meg az AEGON Tanuló-balesetbiztosítás?
A biztosítási díjkalkulációban foglalt biztosítási csomagok az óvodák, iskolák és felsőoktatási intézmények részére nyújtanak balesetbiztosítási védelmet, az óvodás
gyermekek és az iskolák tanulói részére.

Hogyan válasszak biztosítási csomagot?
A szolgáltatási csomagok azokat, a leggyakrabban előforduló baleseti kockázatokat tartalmazzák, melyeket Ügyfeleink igényei alapján a leginkább szükséges
biztosítási védelemmel lefedni. A csomagok éves díja igazodik az Ügyfeleink igényéhez, így az öt változatból egy intézményen belül akár több eltérő csomag is
választható.

Mire és meddig terjed a biztosítási fedezet?
A balesetbiztosítási csomagok térbeli és időbeli korláttól mentesek, azaz a világ bármely országában, a nap 24 órájában előforduló balesetek esetén nyújtanak
fedezetet, akár otthon, az iskolában, a játszótéren, vagy a kiránduláson bekövetkező biztosítási eseményekre. A biztosítási fedezet minden biztosítóra a
kockázatviselés kezdetétől számított egy évre szól – abban az esetben is, ha a gyermek vagy tanuló elkerül az óvodásból vagy iskolából.

Megköthető az államilag finanszírozott tanulóbiztosítás mellé?
A balesetbiztosítási csomagok függetlenek más, hasonló biztosítási csomagoktól, köztük az államilag finanszírozott biztosítástól is, így annak hatékony és hasznos
kiegészítői lehetnek.

Hol kaphatok további tájékoztatást?
Az AEGON Tanuló-balesetbiztosításról és a biztosítási feltételekről információt kaphat attól a tanácsadótól, akitől ezt a tájékoztatót megkapta. Tájékoztatást kérhet
továbbá az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások üzletágánál.

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt., Csoportos Biztosítások Üzletág
Cím: 1091 Budapest, Üllői út 1.
Fax: (06 1) 476-5611
E-mail cím: csoportos-biztositasok@aegon.hu
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A BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KIEGÉSZÍTŐ MAGYARÁZATAI
24 órás fedezet esetén:
A biztosítási díjkalkulációban foglalt biztosítási szolgáltatások térbeli és időbeli korláttól mentesek, azaz a világ bármely országában, a nap 24 órájában
bekövetkezett balesetek esetén nyújtanak fedezetet.
Baleseti halál esetére szóló biztosítás:
Biztosítási esemény: a Biztosítottnak a Biztosító rá vonatkozó kockázatviselésének hatálya alatt bekövetkező baleseti halála. Jelen biztosítás feltételei szerint
baleset a szerződés hatálya alatt a Biztosított akaratától függetlenül fellépő, hirtelen külső behatás, amelynek következtében a biztosított a balesetet követő egy éven
belül meghal. E biztosítás szempontjából a megemelés, rándulás, foglalkozási betegség (ártalom), fagyás és a napszúrás nem minősül balesetnek.
Baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás esetére szóló biztosítás (1-100%):
Biztosítási esemény: a biztosítottnak a Biztosító rá vonatkozó kockázatviselésének hatálya alatt bekövetkező, még a biztosított életében a Biztosítóhoz
bejelentett és a Biztosító által megállapított maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodását (megrokkanását) okozó balesete. Jelen biztosítás feltételei szerint
baleset a szerződés hatálya alatt a biztosított akaratától függetlenül fellépő, hirtelen külső behatás, amelynek következtében a biztosított a balesetet követő két éven
belül maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodást (megrokkanást) szenved. E biztosítás szempontjából a megemelés, rándulás, foglalkozási betegség
(ártalom), fagyás és a napszúrás nem minősül balesetnek.
Az 1%-ot meghaladó rokkantság esetén a biztosítottat a megjelölt biztosítási összegnek a megrokkanás mértékével arányos része illeti meg.
Közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló biztosítás:
Biztosítási esemény: a Biztosítottnak a Biztosító rá vonatkozó kockázatviselésének hatálya alatt bekövetkező halálos kimenetelű közlekedési balesete. Jelen
biztosítás feltételei szerint baleset a szerződés hatálya alatt a biztosított akaratától függetlenül fellépő, hirtelen külső behatás, amelynek következtében a biztosított a
balesetet követő egy éven belül meghal.
Jelen biztosítási feltétel szerint közlekedési baleset a biztosított gyalogosként, jármű vezetőjeként vagy utasaként elszenvedett szárazföldi közúti balesete.
Járműnek tekinthető jelen biztosítás szempontjából a KRESZ-ben ekként meghatározott közlekedési eszköz.
Nem minősül közlekedési balesetnek a gyalogost, vagy utast érő olyan baleset, amelynek bekövetkeztében semmilyen mozgó jármű nem hatott közre, illetve a
kerékpárost ért olyan baleset, amelyben más jármű vagy gyalogos közlekedése nem hatott közre.
Amennyiben a halál közlekedési balesetből következik be, úgy a Baleseti halál és a Közlekedési baleseti halál biztosítások biztosítási összegei együttesen
kerülnek kifizetésre.
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Közlekedési baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás esetére szóló biztosítás (1-100%):
Biztosítási esemény: a Biztosítottnak a Biztosító rá vonatkozó kockázatviselésének hatálya alatt bekövetkező, még a biztosított életében a Biztosítóhoz
bejelentett és a Biztosító által megállapított maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodását (megrokkanását) okozó közlekedési balesete.
Jelen biztosítás feltételei szerint baleset a szerződés hatálya alatt a biztosított akaratától függetlenül fellépő, hirtelen külső behatás, amelynek következtében a
biztosított a balesetet követő két éven belül maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodást (megrokkanást) szenved.
Jelen biztosítási feltétel szerint közlekedési baleset a biztosított gyalogosként, jármű vezetőjeként vagy utasaként elszenvedett szárazföldi, közúti balesete.
Járműnek tekinthető jelen biztosítás szempontjából a KRESZ-ben ekként meghatározott közlekedési eszköz.
Nem minősül közlekedési balesetnek a gyalogost vagy utast érő olyan baleset, amelynek bekövetkeztében semmilyen mozgó jármű nem hatott közre, illetve a
kerékpárost ért olyan baleset, amelyben más jármű vagy gyalogos közlekedése nem hatott közre.
Amennyiben a rokkantság közlekedési balesetből következik be, úgy a Balesetből eredő maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás és a
Közlekedési baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás esetére szóló biztosítások szolgáltatási összegei együttesen kerülnek
kifizetésre.
Baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés esetére szóló biztosítás:
Biztosítási esemény: a Biztosítottnak a Biztosító rá vonatkozó kockázatviselésének hatálya alatt bekövetkező, csonttörést vagy csontrepedést eredményező
balesete. Jelen biztosítás feltételei szerint baleset a szerződés hatálya alatt a Biztosított akaratától függetlenül fellépő, hirtelen külső behatás, melynek
következtében a biztosított csonttörést, illetve csontrepedést szenved. E biztosítás szempontjából a megemelés, rándulás, foglalkozási betegség (ártalom), fagyás és
a napszúrás nem minősül balesetnek.
Ugyanazon balesetből kifolyólag a biztosítási összeg csak egyszeresen kerül kifizetésre, függetlenül attól, hogy az adott baleset egy vagy több testrészen
okozott sérülést.
Balesetből eredő kórházi ápolás esetére szóló napi térítést nyújtó biztosítás, az 1. naptól:
Biztosítási esemény: a Biztosítottnak a Biztosító rá vonatkozó kockázatviselésének hatálya alatt bekövetkező, balesetből eredő kórházi ápolása. Jelen biztosítás
feltételei szerint baleset a szerződés hatálya alatt a Biztosított akaratától függetlenül fellépő, hirtelen külső behatás, amelynek következtében a Biztosított két éven
belül fekvőbeteg - gyógyintézeti (kórházi) ápolásra szorul. E biztosítás szempontjából a megemelés, rándulás, foglalkozási betegség (ártalom), fagyás és a napszúrás
nem minősül balesetnek.
A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító a baleset időpontjában érvényes Melléklet és Adatközlő alapján meghatározott, az adott biztosítottra
vonatkozó biztosítási összeget, az első napig visszamenően minden kórházi ápolási napra kifizeti.
A Biztosító egy naptári évben egy biztosított vonatkozásában legfeljebb összesen 90 nap kórházi ápolási napra nyújt térítést, és csak addig az időpontig,
ameddig a biztosítási szerződés érvényben van.
Amennyiben a biztosított balesetből bekövetkezően folyamatos kórházi ápolásra szorul, úgy a Biztosító a biztosítási összeget minden ápolási napra kifizeti.
Balesetből eredő műtétekre szóló biztosítás:
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Biztosítási esemény: a Biztosítottnak a Biztosító rá vonatkozó kockázatviselésének hatálya alatt bekövetkező balesete, melynek következtében a Biztosítotton
műtétet hajtanak végre. Jelen biztosítás szempontjából műtéten olyan terápiás célú eljárást ill. sebészeti beavatkozást kell érteni, amelyet kórházban, az érvényes
orvos-szakmai szabályok betartásával végeznek, és amely szerepel a szabályzat Műtéti táblázatában felsorolt műtéti eljárások, illetve sebészeti beavatkozások
között, és amely beavatkozás nem kerül ugyanott kizárásra.
Jelen biztosítás feltételei szerint baleset a szerződés hatálya alatt a Biztosított akaratától függetlenül fellépő, hirtelen külső behatás, amelynek következtében a
biztosítotton három hónapon belül orvosilag indokolt műtétet végeznek. E biztosítás szempontjából a megemelés, rándulás nem minősül balesetnek.
A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító az adott biztosítottra vonatkozóan műtéti térítést fizet. A műtéti térítés összege a biztosítotton
végrehajtott műtéti eljárás kategóriájához tartozó – a műtét időpontjában aktuális Mellékletben és Adatközlőben meghatározott, az adott biztosítottra vonatkozó –
biztosítási összeg.
Kiegészítő balesetbiztosítás költségtérítésekre
Biztosítási esemény: a Biztosítottnak a Biztosító rá vonatkozó, és a jelen kockázatra is kiterjedő kockázatviselésének hatálya alatt bekövetkező – biztosító által
téríthető – balesete, amelynek következtében a Biztosítottnak a Speciális feltételekben meghatározott költségei merülnek fel. A biztosítási esemény bekövetkeztének
időpontja a baleset időpontja.
A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító megtéríti a jelen feltételek 2. bekezdésében meghatározott, számlával igazolt költségeket, a baleset
időpontjában meghatározott és a Mellékletben foglalt biztosítási összeg erejéig, a jelen különös feltételekben és a Mellékletben meghatározottak szerint. Egyazon
baleset kapcsán felmerülő költségeket ezen biztosítás alapján a Biztosító csak egyszer térít.
Baleseti eredetű égési sérülésre szóló biztosítás:
Biztosítási esemény: a Biztosítottnak a Biztosító rá vonatkozó kockázatviselésének hatálya alatt bekövetkező baleseti eredetű égési sérülése.
Jelen biztosítás feltételei szerint baleset a szerződés hatálya alatt a Biztosított akaratától függetlenül fellépő, hirtelen külső behatás, amelynek következtében a
biztosított a balesetet követő egy éven belül múlékony vagy maradandó sérülést szenved, vagy meghal.
A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító a Mellékletben és Adatközlőben meghatározott, az adott biztosítottra vonatkozó a balesetkor érvényes
biztosítási összegnek az égési sérülés súlyosságától függő részét fizeti ki.
Kedvezményezettek:
A jelen díjkalkuláció alapján a biztosított életében járó valamennyi biztosítási szolgáltatás kedvezményezettje maga a biztosított.
A biztosított halála esetén járó szolgáltatási összeg(ek) a biztosított örökösét/örököseit illeti(k) meg. Amennyiben a biztosított és a szerződő együttesen a
kedvezményezettek személyéről másképp kívánnak rendelkezni, úgy azt a Biztosítotti Nyilatkozat Kedvezményezettek rovatának a kitöltésével tehetik meg.
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Egyéb kiegészítés az adatszolgáltatással kapcsolatban:
A biztosítottakról minden esetben pontos jegyzéket kérünk, névvel, születési idővel és lakcímmel. A biztosítottak életkora legkevesebb 3 év, legfeljebb pedig
65 év lehet. A számított életkor megegyezik az érvényes évszám és a születési évszám különbözetével. A biztosításra jelölt személy rokkantsági ellátásban vagy
rehabilitációs ellátásban nem részesül, illetve ezek megállapítására irányuló kérelmének elbírálása az illetékes magyar társadalombiztosítási szervnél nincs
folyamatban.

Választott balesetbiztosítási csomag

Biztosítási
összeg (A)

Biztosítási
összeg (B)

Biztosítási
összeg (C)

Biztosítási
összeg (D)

Biztosítási
összeg (E)

Létszám (fő)

A díjkalkulációban foglaltak elfogadása esetén kérjük az alább felsorolt adatokat megadni, és megküldeni a Csoportos Biztosítások Üzletág részére
faxon, szkennelve, vagy e-mailben megírva. Az itt megadott adatok alapján készítjük el a biztosítási ajánlatot, amit kinyomtatva és aláírva kérünk majd
visszaküldeni a Csoportos Biztosítások üzletág postacímére. Az aláírt ajánlat beérkezése után a biztosító díjbekérő számlát küld a Szerződőnek. Az
ajánlat elkészítésének fontos feltétele a biztosítotti lista – és egyes vagy többes ügynök közvetítő esetén a „Tájékoztató a biztosítás közvetítőjéről” nevű
dokumentum – biztosítóhoz való beérkezése.
A szerződő iskola/óvoda neve:
A szerződő székhelye:
A szerződő adószáma:
A szerződő bankszámlaszáma:

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Dátum:

.............................., .............................................

Aláírás:

..............................................................................

Értékesítő neve:
Munkatársi kódja:
Postacíme:

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Ez a dokumentum egyik fél részéről sem minősül ajánlattételnek!

7. oldal

