
Gyermeke, unokája aktív életet él? Sportol?
A Kid Sport csomagokkal most gondoskodhat biztonságukról. 
Ajánlatunk különlegessége, hogy akkor is védelmet 
nyújt a biztosítás, ha gyermeke valamely sportegyesület 
igazolt játékosa, sportolója.

Kire köthetem meg a Kid Sport csomagokat?
A csomagok 8-18 év közötti gyerekekre köthetőek, a termék 
életkor definíciója (technikai kezdet éve – születés éve) alapján. 
Egy szerződésre egy gyerek biztosított vehető fel, és egy 
gyerekre egy biztosítás köthető ezekkel a csomagokkal.

Kinek ajánljuk a Kid Sport csomagokat?
 aktívan sportoló gyerekeknek
 verseny és sportorvosi engedéllyel rendelkező gyerekeknek
 sportegyesületben sportoló gyerekeknek

Az új csomagok egyedisége, hogy versenyengedéllyel 
és sportorvosi engedéllyel rendelkező, valamint 
sportegyesületi tagsággal rendelkező gyerek biztosított 
igazolt sporttevékenysége közben bekövetkező 
biztosítási eseményekre is térít a biztosító.

Mikor jár le a biztosítás?
A Kid Sport csomagokkal kötött biztosítások maximális életkora, 
a Help-re vonatkozó szabályok alapján 75 év. Fontos, hogy 
a sporttevékenységre kiterjedő kockázatvállalás a biztosított 
18 éves koráig tart. (A biztosított kora alatt itt a szabályzat 
2.10. pontja alapján számolt aktuális életkort értjük.)

Ki lehet szerződő?
Szerződő lehet bármely 18 évet betöltött személy (szülő, 
nagyszülő, stb.), de lehet jogi személy is (pl. az egyesület).

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
ÉLETBIZTOSÍTÁS  NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS  GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁS  BALESETBIZTOSÍTÁS 
LAKÁSBIZTOSÍTÁS    UTASBIZTOSÍTÁS    EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS    VÁLLALATI  KÁRBIZTOSÍTÁS     

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
ÉLETBIZTOSÍTÁS  NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS  GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁS  BALESETBIZTOSÍTÁS 
LAKÁSBIZTOSÍTÁS    UTASBIZTOSÍTÁS    EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS    VÁLLALATI  KÁRBIZTOSÍTÁS     

Balesetbiztosítás gyerekeknek

Aegon Help Baleset- és Egészségbiztosítás
Kid Sport I. és II. csomagok



Modul neve Kid Sport I. Kid Sport II.
Baleseti rokkantság (1-100%) 5 000 000 Ft 10 000 000 Ft
Közlekedési balesetből eredő rokkantság 5 000 000 Ft 10 000 000 Ft
Balesetből eredő kórházi ápolás 5 000 Ft 10 000 Ft
Baleseti eredetű műtét 250 000 Ft 500 000 Ft
Baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés 25 000 Ft 50 000 Ft
Elmaradt tanulmányok pótlása 25 000 Ft 50 000 Ft
Baleseti eredetű költségtérítés 50 000 Ft 50 000 Ft
Általános felelősségbiztosítás (limit) 10 000 000 Ft 10 000 000 Ft

Havi díj 8-9 éves gyerekekre 2 846 Ft 4 945 Ft

Havi díj 10-18 éves gyerekekre 2 928 Ft 5 027 Ft

Modul neve Kid Sport I. Kid Sport II.

Baleseti rokkantság 
(1-100%)

A biztosítás tartamán belül bekövetkezett baleset 
miatti maradandó egészségkárosodás, amelynek 
%-os mértéke a balesetet követő 2 éven belül 
megállapításra kerül.

•10 es 100% közötti egészségkárosodás esetén 
   a kifizetés a rokkantság százalékos arányában
   történik. 1 es 9% közötti rokkantság esetén 
   a térítés fix összegű, 50.000 Ft.
•Nem fizet a biztosító, ha olyan testrészt ér baleset, ami
   a szerződés megkötése előtt már sérült, károsodott!
•A rokkantsági tábla a szabályzat 3. számú 
   Mellékletében található.

Közlekedési balesetből 
eredő rokkantság

A biztosítás tartamán belül bekövetkezett
közlekedési baleset miatti maradandó
egészségkárosodás, amelynek %-os mértéke a közlekedési 
balesetet követő 2 éven belül megállapításra kerül.

Balesetből eredő 
kórházi ápolás

A biztosítás tartamán belül bekövetkezett baleset 
miatt szükségessé váló kórházi tartózkodás a balesetet 
követő 2 éven belül.

•Minden kórházban töltött napra jár az 
   úgynevezett napi térítés.
•Az intenzíven töltött napok után a napi térítési
   összeg 2-szeresét fizeti a biztosító.
•Nem minősül kórháznak például a rehabilitációs
   intézet, vagy a gyógyfürdőkórház stb. 
   (szabályzat 2.16 pont).
•A biztosítás nem terjed ki a kockázatviselés
   megszűnése után kezdődő kórházi ápolásra.

Baleseti eredetű műtét

A biztosítás tartamán belül bekövetkezett baleset miatt 
szükségessé váló műtét a balesetet követő 2 éven belül. 
Négy műtéti kategóriát különböztetünk meg: kiemelt, 
nagy, közepes és kis műtét. A kifizetés összege kiemelt 
műtét esetén a biztosítási összeg 100%-a, nagy műtét 
esetén 60%, közepes műtét esetén 40%, kis műtét esetén 
pedig 20%. A kizárt műtétekre nincs szolgáltatás.

•A műtétek kategóriákba sorolását a szabályzat 
   3. számú Mellékletében lévő műtéti lista
   tartalmazza. Be nem sorolt műtét esetén 
   a biztosító orvosa dönt.
•A műtéti lista tartalmazza a kizárt műtéteket is!
•Egyszerre elvégzett több műtét esetén 
   a legmagasabb kategória szerint térít a biztosító.

Baleseti eredetű 
csonttörés, csontrepedés

A biztosítás tartamán belül bekövetkezett 
baleset miatti csonttörés, csontrepedés.

•Nem számít törésnek többek között a fogtörés 
   vagy a csontritkulás miatti törés.
•Többszörös törés, repedés esetén 
   testtájanként egyszer fizet a biztosító.
•Testtájak: felső és alsó végtagok (bal- es jobboldal
   külön-külön), gerincoszlop, mellkas, koponya.

Elmaradt tanulmányok 
pótlása

A biztosítás tartama alatt bekövetkező baleset miatt 
legalább 7 napos, folyamatos kórházi ápolás, amely 
baleset miatt vált szükségessé a nappali tagozatos 
(6–25 év közötti) tanuló, hallgató esetében.

•Egyösszegű térítés, akár a különórák költségéhez.
•A kifizetéshez szükséges a diákigazolvány és 
   a kórházi zárójelentés másolata.

Baleseti eredetű 
költségtérítés

A biztosítás tartama alatt bekövetkező baleset, amellyel 
kapcsolatban a következő költségek merülnek fel: a sérült 
szállítási költsége, megsérült fog, műfog, korona, híd javítási 
költsége, gyógyászati segédeszköz beszerzési költsége.

•Számlával igazolt, orvosilag indokolt 
   költségeket térít a biztosító.
•A kifizetés felső összeghatára: 50.000 Ft.

Általános 
felelősségbiztosítás 
(limit)

A biztosított által okozott kár, amelyet például, mint 
gyalogos, kerékpáros, vagy háziállattartó okozott, és 
amelyért, mint károkozó a magyar polgári jog szabályai 
szerint szerződésen kívüli kártérítési felelősséggel tartozik.

•A biztosító térítésének felső összeghatára:
   10.000.000 Ft
•Ezen modul területi hatálya az Európai Unió.

A Kid Sport I. és II. csomagok szolgáltatásai, biztosítási összegei és havi díjai:

Kisokos a Kid Sport csomagokban található modulokhoz

A két korcsoport díja közti eltérést az adja, hogy 10 éves kor alatt az Általános felelősségbiztosítás díja 0 Ft.
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