Biztosítotti nyilatkozat – Csoportos Biztosításhoz
Jadran Gondoskodás Klub
Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 1.

Honlap: www.aegon.hu

Tudomásul veszem, hogy a Jadran-Mart Kft. (cím: 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 7.), mint Szerződő és az Aegon Magyarország Általános
Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1.), mint Biztosító csoportos biztosítást kötött, amely szerint a Biztosító a Biztosított részére az alább
megjelölt események kapcsán biztosítási védelmet nyújt. A Szerződő által működtetett Jadran Gondoskodás Klub tagjai a biztosítási fedezet
magukra való kiterjesztését – a Szerződő hozzájárulásával és tudomásával – jelen nyilatkozat aláírásával kezdeményezhetik.

Alulírott a jelen nyilatkozat aláírásával:
1. Kijelentem, hogy a csoportos biztosításhoz biztosítottként csatlakozni kívánok, amelynek érdekében az alábbi személyes adataimat bocsátom
a szerződő és a biztosító rendelkezésére:
Név:

Anyja neve:

Születési hely:

Születési idő*:

Munkáltató neve:

Szervezeti egység neve:

év

hó

nap

Állandó lakcíme:
Telefonszáma:

E-mail címe:

* jelen nyilatkozatot aláíró biztosított életkora kizárólag 18–65 év közötti lehet.

2) Nyilatkozom, hogy az alábbi biztosítási csomagot választom:
Alap – Baleseti csomag (1 egység)
Baleseti halál

1.000.000 Ft

Közlekedési baleseti halál

1.000.000 Ft

Baleseti rokkantság
(1–100%)2

1.000.000 Ft

Baleseti csonttörés, csontrepedés, progresszív térítés

max. 7.500 Ft

Baleseti keresőképtelenség
esetén napi térítés az 1. naptól
a 90. napig

375 Ft/nap

Baleseti kórházi napi térítés
az 1. naptól a 365. napig

750 Ft/nap

Baleseti égés

Kiegészítő – kórházi csomag1 (1 egység)

Kiegészítő – műtéti csomag1 (1 egység)
Műtéti térítés

Keresőképtelenség
esetére szóló napi
térítés az 1. naptól
a 90. napig

Kórházi napi térítés
az 1. naptól
a 90. napig

750 Ft/nap

Kis műtét3

18.750 Ft

Közepes műtét3

37.500 Ft

Nagy műtét3

75.000 Ft

1.500 Ft/nap
Kiemelt műtét3

150.000 Ft

max. 250.000 Ft

1 egység baleseti csomag díja

1 egység kórházi csomag díja

1 egység műtéti csomag díja

Egyéni

Családi

Egyéni

Családi

Egyéni

Családi

250 Ft/hó

500 Ft /hó

850 Ft/hó

1.700 Ft/hó

250 Ft

500 Ft

A választott csomag, fedezet és egység X-szel jelölendő:
Választott csomag
Alap (kötelező)
– baleseti csomag

Kiegészítő
– kórházi csomag

Választott fedezet
Kiegészítő
– műtéti csomag

Egyéni

Családi4

Választott egység
1

2

3

4

5

X
A választott csomag(ok)nak, fedezet(ek)nek, egységeknek megfelelő havi biztosítási díj:

1
2
3
4

Ft

Kiegészítő csomag önállóan nem, kizárólag a baleseti csomag mellé választható.
A feltüntetett biztosítási összegnek az egészségkárosodás mértékével megegyező része kerül kiﬁzetésre
A műtéti besorolás kivonatos táblázatát a műtétekre vonatkozó Különös feltételek tartalmazzák
A családi fedezet a jelen nyilatkozat aláírójára és a vele azonos állandó lakcímre bejelentett Ptk. szerinti közeli hozzátartozóira és élettársára terjed ki.
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3.

Munkáltatói felhatalmazás: A biztosítási díj csoportos beszedés útján történő kiegyenlítése érdekében hozzájárulok ahhoz, hogy a munkáltatóm átadja a Szerződőnek a munkaügyi nyilvántartásában szereplő bankszámlaszámomat, és a szerződő ezzel az adattal utólag
kiegészítse az általam aláírt csoportos beszedési megbízást. Egyúttal tudomásul veszem, hogy a szerződő ezen kívül semmilyen más célra
nem használhatja fel a bankszámlaszámomat.

4.

Tudomásul veszem, hogy:
4.1. A Biztosító egy adott biztosított esetében csak azokat a szolgáltatásokat nyújtja, amelyek jelen Biztosítotti Nyilatkozaton a biztosított által kiválasztott szolgáltatási csomaghoz tartoznak. A szolgáltatások összege megegyezik a fenti szolgáltatási táblázatokban
szereplő biztosítási összegek és a megjelölt szolgáltatási egység (1–5) szorzatával.
4.2. A Biztosító kockázatviselése jelen nyilatkozat aláírásának napját követő nap 0.00 órájától kezdődik. A díjﬁzetés kezdete jelen nyilatkozat aláírását követő hónap első napja, amely a biztosítás évfordulója is egyben.
4.3. A Szerződő a biztosítás díját megﬁzeti a Biztosító részére, majd azt rám, mint Biztosítottra áthárítja. Az áthárított díjat csoportos
beszedési megbízás alapján ﬁzetem meg a Szerződő részére.
4.4. Egyéni fedezet választása esetén a biztosítás kizárólag rám, míg családi fedezet választása esetén a biztosítás rám és a káresemény
időpontjában velem azonos állandó lakcímre bejelentett, Ptk. szerinti közeli hozzátartozóimra, élettársamra terjed ki.
4.5. A jelen nyilatkozat aláírásakor egy évre választhatok csomagot, fedezetet és biztosítási egységet, évközben ezeken módosítani nem
lehet. A biztosítás hatálya alatt csomag, fedezet és biztosítási egység módosítása a Szerződőhöz intézett nyilatkozattal lehetséges,
feltéve, hogy a tárgyévre vonatkozó 12 havi áthárított díjat teljes mértékben megﬁzettem. Módosítás hiányában a tárgyévi biztosítás
a következő biztosítási évre változatlan tartalommal hatályban marad.
4.6. A haláleseti szolgáltatás esetén a kedvezményezett a Biztosított örököse(i), egyéb szolgáltatásoknál maga a Biztosított.

5.

A csoportos személybiztosítás tájékoztató alapján hozzájárulok, hogy:
5.1. a Biztosító az általa kezelt, biztosítási titoknak minősülő adataimat a vele szerződésben álló biztosítási ügynökeinek – beleértve a
Szerződőt és a vele megbízási viszonyban álló közvetítőket is – további üzletszerzési céllal, visszavonó nyilatkozatomig átadja.
igen

nem

5.2. a Biztosító részemre, visszavonó nyilatkozatomig a fent megadott elérhetőségekre reklám célú üzeneteket küldjön.
igen

nem

5.3. a Szerződő a Biztosítotti nyilatkozatok befogadásához, annak rögzítéséhez és archiválásához, az áthárított díj csoportos beszedéssel
történő befogadásához, rögzítéséhez, az ügyfél kérdéseinek megválaszolásához, a biztosítás megszűnésére vonatkozó nyilatkozat
előállításához végrehajtásáhozés a jelen nyilatkozatban szereplő személyes adataimat, a bankszámla számomat, a kockázatviselés
kezdetét, a választott biztosítotti csomagot, a biztosítás fajtáját és az egységek számát, a közreműködőjeként eljáró Harmen Agent
Kft.-nek (székhely: 1237 Budapest, Árvíz u. 21.) a biztosítási szerződés hatálya alatt és annak megszűnését követően, egy esetleges
igény érvényesítésére nyitva álló elévülési idő leteltéig átadja.
igen
6.

nem

Kijelentem, hogy jelen nyilatkozat aláírása előtt a csoportos biztosítás legfontosabb jellemzőit tartalmazó tájékoztatót megkaptam
Jadran-Mart Kft.-től. Továbbá tájékoztatást kaptam arról, hogy a biztosítás Általános feltételek, az Általános feltételek záradéka és és
a Különös feltételek megtalálhatóak a Jadran-Mart Kft. és az Aegon Bizosító honlapján (www.jadranmart.hu, www.aegon.hu/jadran).

Kelt:

,

Biztosított aláírása
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év

hó

nap

Közvetítő aláírása
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