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Terméktájékoztató
Csoportos Kockázati Életbiztosításhoz
A Szerződő és a
Biztosító
A Biztosított

A
Kedvezményezett

A biztosítási
feltételek
A kockázatviselés
tartama
Kockázatelbírálás

Kizárás,
mentesülés
Fedezetigazolás

Felmondás

Szolgáltatási
csomag
A Biztosító
szolgáltatása

A Sberbank Magyarország Zrt. (továbbiakban: Szerződő) és az ERGO Életbiztosító Zrt.
(továbbiakban: Biztosító) Csoportos Kockázati Életbiztosítási szerződést kötött a
Szerződő azon ügyfelei számára, akiknek számlatulajdonosként a Szerződőnél fizetési
számlája van.
A Szerződő ügyfelének Biztosítottként csatlakozási lehetősége van a csoportos
biztosításhoz a biztosítotti nyilatkozat megtételével. A Biztosított belépési kora 18-65 év
lehet, csatlakozáskor nem részesülhet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
jogszabály szerinti saját jogú nyugellátásban és nem rendelkezhet legalább 40%-os mértéket
elérő egészségi állapot károsodással. A Biztosított átvállalja a Szerződőtől a biztosítási
fedezet díjának megfizetését.
A Biztosító a kockázatviselés ideje alatt a Biztosítottat ért biztosítási esemény alapján
szolgáltatást nyújt a Kedvezményezettnek. A Biztosított írásbeli nyilatkozattal
Kedvezményezettet jelölhet csatlakozáskor vagy a biztosítási fedezet időtartama alatt. Ha
más Kedvezményezettet nem neveztek meg, vagy ha a Kedvezményezett jelölés hatályát
veszítette, akkor a Biztosított életében esedékes szolgáltatások Kedvezményezettje a
Biztosított, a haláleseti szolgáltatás Kedvezményezettje(i) pedig a Biztosított örököse(i).
A biztosítási fedezetre a Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei
(EIGB1042V01) és a Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei (EIGB1043V01)
(továbbiakban együtt: biztosítási feltételek) vonatkoznak.
A Biztosítottra vonatkozó kockázatvállalás a biztosítási fedezet. A biztosítási fedezet
hatálya és a Biztosító kockázatviselése a biztosítotti nyilatkozat aláírását vagy telefonon
keresztül történő szóbeli megtételét követő napon 0:00 órakor kezdődik, feltéve, hogy a
biztosítási fedezet létrejön. A kockázatviselés legfeljebb a Biztosított 70 éves koráig tart.
A Biztosító a csatlakozási szándék értékelése során kockázatelbírálást végez, mely
eredményeképp a csatlakozási szándékot elfogadja vagy elutasítja. Ennek során kérheti a
Biztosított egészségi nyilatkozatát, orvosi vizsgálatát, illetve a Biztosított egyéb írásbeli
nyilatkozatát. A Biztosító a Biztosított egészségi nyilatkozatát telefonon keresztül is kérheti, a
beszélgetésről hangfelvétel készül. Amennyiben a Biztosító nem végez egészségi
kockázatelbírálást, a kockázatviselés nem terjed ki azokra a biztosítási eseményekre,
amelyek a Biztosított kockázatviselést megelőző három éven belül bizonyíthatóan
diagnosztizált vagy gyógykezelt betegsége vagy az azt jelző vagy megelőző megváltozott
egészségi állapota vagy a kockázatviselést megelőzően megállapított maradandó
egészségkárosodása miatt, ezekkel ok-okozati összefüggésben, a kockázatviselés
megkezdését követő öt éven belül következtek be. A biztosítási fedezet ezekben az
esetekben kifizetés nélkül szűnik meg.
A Biztosító további kizárásokat is alkalmaz, illetve mentesülhet a szolgáltatás teljesítése
alól. Ezen esetek részletes leírása a biztosítási feltételekben található.
A Biztosító a csatlakozási szándék elfogadásaként biztosítási fedezetet igazoló
dokumentumot állít ki. Telefonon keresztül tett biztosítotti nyilatkozat esetén a biztosítási
fedezetet igazoló dokumentumot, a terméktájékoztatót és a biztosítási feltételeket a Biztosító
egy időben küldi meg a Biztosított részére.
A biztosítási fedezet bármikor felmondható a Biztosítóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal,
mely esetben a biztosítási fedezet a felmondás Biztosítóhoz történő beérkezése naptári
hónapjának utolsó napján megszűnik. Amennyiben a felmondást a Biztosított a biztosítási
fedezetet igazoló írásbeli dokumentum kézhezvételétől számított 30 napon belül
postára adja, vagy egyéb igazolható módon a Biztosítónak elküldi, a Biztosító a biztosítási
fedezet esetlegesen beérkezett biztosítási díját haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon
belül a Biztosítottnak visszautalja. Ezen jogosultság magában foglalja a Biztosítottat, mint
fogyasztót a 2005. évi XXV. törvény alapján megillető rendkívüli felmondási jogot is.
A Biztosított a biztosítotti nyilatkozatban szolgáltatási csomagot határozhat meg. A
szolgáltatási csomag a tartam során nem módosítható.
Kockázati életbiztosítás: A Biztosított kockázatviselés tartama alatti halála esetén a
Biztosító a haláleseti szolgáltatásra megjelölt Kedvezményezett(ek) részére teljesíti a
biztosítási fedezetben meghatározott biztosítási összeget. Amennyiben a Biztosító a
haláleseti szolgáltatást megelőzően már szolgáltatást nyújtott a kritikus betegségekre
vonatkozó biztosítás alapján, a Biztosító haláleseti szolgáltatásként a kockázati életbiztosítás
biztosítási összegének 50%-át nyújtja.
Kritikus betegségekre vonatkozó kiegészítő biztosítás: A Biztosított kockázatviselés
tartama alatti kritikus betegségének bekövetkezése esetén a Biztosító a
Kedvezményezett(ek) részére teljesíti a biztosítási fedezetben meghatározott biztosítási
összeget. A Biztosító a biztosítási összeget a kockázatviselés tartama alatt legfeljebb
egyszer fizeti ki akkor is, ha a Biztosított tekintetében több kritikus betegség együttesen lép
fel. A kritikus betegségekre vonatkozó kiegészítő biztosítás megszűnik a biztosítási esemény
bekövetkezésének napján.
A kritikus betegségek listáját a biztosítási feltételek tartalmazzák.

ERGO Életbiztosító Zrt.
1082 Budapest, Futó utca 47-53.
Tel.: (06-1) 877-1111 Fax: (06-1) 877-1110
E-mail: ergo@ergo.hu
www.ergo.hu

Várakozási idő

Díjfizetés

Megszűnés
Szolgáltatás
Adatkezelés

Egészségügyi szervezés kiegészítő egészségbiztosítás: a Biztosított kockázatviselés
tartama alatti, bármilyen típusú daganatos betegségre specifikus diagnosztikus vizsgálatának
előírása esetén a Biztosító közreműködőjén keresztül állapotfelmérő szakorvosi konzultációt,
betegirányítási asszisztenciát, és a diagnosztikai vizsgálatok elvégzését követő szakorvosi
konzultációt biztosít a Biztosított részére.
Az egészségügyi szervezési szolgáltatás részletes leírása a biztosítási feltételekben
található.
A kritikus betegségekre vonatkozó kiegészítő biztosítás és az egészségügyi szervezés
kiegészítő egészségbiztosítás kockázatviselése a biztosítási fedezet hatálybalépésétől
számított 90 nap elteltével kezdődik, amennyiben a biztosítási fedezet létrejön (várakozási
idő).
A Biztosított a biztosítási fedezet díját havi gyakorisággal, a Biztosított Szerződőnél
vezetett fizetési számlájáról, csoportos beszedési megbízással fizetheti meg. A díj a
szolgáltatási csomagtól és a belépési életkortól függ. A Biztosító a biztosítási fedezet
díját módosíthatja, ha a díjkalkuláció alapját képező statisztikákban jelentős változás történik.
A módosítás mértéke a biztosítási fedezet tartama alatt a kezdeti díjhoz képest összesen
legfeljebb 20%-os mértékű lehet. A Biztosított a rá vonatkozó kockázatviselés teljes tartama
alatt a belépési életkora alapján meghatározott díjat vállalja át, a díj az életkor
növekedésével párhuzamosan nem változik.
A „B” csomag - Kockázati életbiztosítás Kritikus betegségekre vonatkozó kiegészítő
biztosítással és Egészségügyi szervezés kiegészítő egészségbiztosítással – fentiek alapján
meghatározott biztosítási díja a kritikus betegség biztosítási esemény bekövetkezését
követően lecsökken az „A” csomag - Kockázati életbiztosítás – fentiek alapján meghatározott
havi díjára.
A biztosítási fedezet megszűnésének eseteit a biztosítási feltételek határozzák meg. A
megszűnt biztosítási fedezetet az eredeti feltételeknek megfelelően újból hatályba léptetni
nem lehet.
A Biztosító a hozzá bejelentett szolgáltatási igényt az elbíráláshoz szükséges valamennyi irat
beérkezésétől, illetve a különös feltételekben egyes kockázatok esetén meghatározott
időszak elteltétől számított 15 munkanapon belül (a szolgáltatás esedékessége) teljesíti.
A Biztosító a biztosítási fedezettel kapcsolatos adatkezelésről az Ügyféltájékoztatóban, a
biztosítási feltételekben, valamint a honlapján (www.ergo.hu) folyamatosan elérhető
adatkezelési tájékoztatóban ad tájékoztatást.
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„A” csomag

Kockázati életbiztosítás havi díjai
Biztosítási összegek

Kockázati életbiztosítás

Belépési életkor

2 000 000 Ft

5 000 000 Ft

10 000 000 Ft

15 000 000 Ft

18 - 30 év

640 Ft

1 490 Ft

2 790 Ft

4 090 Ft

31 - 40 év

790 Ft

1 890 Ft

3 690 Ft

5 390 Ft

41 - 50 év

1 350 Ft

2 990 Ft

5 790 Ft

8 390 Ft

51 - 60 év

2 090 Ft

4 990 Ft

9 690 Ft

14 190 Ft

61 - 65 év

2 990 Ft

6 990 Ft

13 590 Ft

19 990 Ft

„B” csomag Kockázati életbiztosítás Kritikus betegségekre vonatkozó kiegészítő biztosítással és Egészségügyi
szervezés kiegészítő egészségbiztosítással havi díjai
Biztosítási összegek
Kockázati életbiztosítás

2 000 000 Ft

5 000 000 Ft

10 000 000 Ft

15 000 000 Ft

Kritikus betegség

1 000 000 Ft

2 500 000 Ft

5 000 000 Ft

7 500 000 Ft
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Belépési életkor

18 - 30 év

1 540 Ft

2 990 Ft

5 290 Ft

7 590 Ft

31 - 40 év

1 850 Ft

3 790 Ft

6 990 Ft

10 090 Ft

41 - 50 év

2 690 Ft

5 590 Ft

10 490 Ft

15 190 Ft

51 - 60 év

4 190 Ft

9 490 Ft

18 190 Ft

26 690 Ft

61 - 65 év

5 490 Ft

12 490 Ft

24 090 Ft

35 490 Ft

