
Mire terjed ki a biztosítás?

 
 
     
   
     
     
     

A termékre vonatkozó teljes körű tájékoztatás a következő dokumentumokban található: a Groupama Biztosító Zrt. Baleset- és Egészségbiztosítási 
Általános Feltételei és Ügyféltájékoztatója, továbbá a GB160 jelű Greeman Csoportos Tanulóbiztosítás Különös Feltételei és Ügyféltájékoztatója.

Milyen típusú biztosításról van szó?
A biztosítás oktatási intézmények által köthető csoportos balesetbiztosítás, mely 3 - 25 év közti gyermekek védelmére szolgál előre nem várt 
események (váratlan betegség, baleset) bekövetkezése esetén. A biztosítás széles körű biztosítási védelmet nyújt a gyermekek számára a nap 24 
órájában az iskolában, otthon, kirándulás, nyaralás közben bel- és külföldön egyaránt.

Kockázatok
Biztosítási összegek, biztosítási csomagok

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Csonttörés, 
csontrepedés              4 000 Ft               5 000 Ft           10 000 Ft           15 000 Ft             20 000 Ft            25 000 Ft          35 000 Ft          40 000 Ft           50 000 Ft

Égési sérülés – – –          50 000 Ft             50 000 Ft        100 000 Ft      200 000 Ft      300 000 Ft       500 000 Ft

Betegségi kórházi 
napi térítés – – – – –                     400 Ft                     600 Ft                1 000 Ft                2 000 Ft

Baleseti kórházi 
napi térítés                      500 Ft                     500 Ft                     600 Ft                     700 Ft                      800 Ft                1 000 Ft                1 400 Ft               3 000 Ft               4 000 Ft

Baleseti 
költségtérítés            10 000 Ft           10 000 Ft           20 000 Ft          30 000 Ft           40 000 Ft             50 000 Ft          70 000 Ft           80 000 Ft        100 000 Ft

Baleseti műtéti 
térítés         20 000 Ft           20 000 Ft          40 000 Ft           60 000 Ft           80 000 Ft        100 000 Ft       140 000 Ft       200 000 Ft       300 000 Ft

Baleseti 
rokkantság             150 000 Ft     200 000 Ft      300 000 Ft      400 000 Ft       500 000 Ft       600 000 Ft 1 400 000 Ft 2 000 000 Ft 3 000 000 Ft

Baleseti halál        150 000 Ft       200 000 Ft      300 000 Ft      400 000 Ft       500 000 Ft       600 000 Ft 1 400 000 Ft 2 000 000 Ft 3 000 000 Ft

Közlekedési 
baleseti 
rokkantság 

      100 000 Ft       100 000 Ft       200 000 Ft      300 000 Ft       400 000 Ft       500 000 Ft 1 200 000 Ft 1 500 000 Ft 3 000 000 Ft

Közlekedési 
baleseti halál       100 000 Ft       100 000 Ft     200 000 Ft      300 000 Ft      400 000 Ft      500 000 Ft 1 200 000 Ft 1 500 000 Ft 3 000 000 Ft

A tanulóbiztosítás egyösszegű anyagi segítséget nyújt az alábbi 
biztosítási események bekövetkezése esetén:


Égési sérülés esetén a biztosító az égés esetére meghatározott 
biztosítási összeget fizeti ki, amennyiben az égési sérülés súlyos 
égési sérülésnek, azaz harmadfokú égési sérülésnek minősül.
Baleseti költségnek minősül a számlával igazolt, balesettel 
kapcsolatos gyógyászati segédeszközöknek vagy más, a 
kezeléshez szükséges eszközöknek a beszerzési költsége.

Baleseti műtét esetén a biztosító nagyműtétre a biztosítási összeg 
100%-át, közepes műtét esetén a biztosítási összeg 50%-át,  
kisműtét esetén a biztosítási összeg 25%-át fizeti ki.
A biztosító a (közlekedési) baleseti eredetű rokkantság esetére szóló 
összegből a rokkantság fokának megfelelő hányadot fizeti ki.



Mire nem terjed ki a biztosítás?

A biztosító semmilyen esetben sem teljesít szolgáltatást:
 8 már meglévő egészségkárosodásokra és az ezekkel közvetlenül  

     összefüggésbe hozható biztosítási eseményekre
 8 a biztosítottak díjazásért végzett, de a szerződésen meg  

     nem nevezett bármilyen egyéb, rendszeres (legalább havi  
     rendszerességgel előforduló) és a szerződésben megjelölt  
     tevékenységnél veszélyesebb tevékenységével összefüggésbe  
     hozható baleseteire 

 

 8 mentális és viselkedészavarokból eredő rehabilitációs hatóság  
     komplex minősítése alapján megállapított 1 - 30%-os mértékű  
     egészségi állapot fennállására, kórházi ápolásra közvetlenül  
     visszavezethető mentális és viselkedészavarokra

GB160 JELŰ GREEMAN CSOPORTOS 
TANULÓBIZTOSÍTÁS 
Biztosítási termékismertető
Biztosító: Groupama Biztosító Zrt.
Székhely: Magyarország, 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Levelezési cím: 1380 Budapest, Pf. 1049
Alapítva: 1987 · Tevékenységi engedély száma: H-EN-II-130/2016.
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A biztosító bizonyos feltételek fennállása esetén csak korlátozott 
szolgáltatást teljesít:

A biztosító egy biztosítási eseményből eredően a csonttörés, 
csontrepedés, illetve a baleseti kisműtét szolgáltatások közül 
csak az egyik, a nagyobb összegű szolgáltatást teljesíti.
Baleseti vagy betegségi eredetű kórházi ápolás esetén a 
kórházi napi térítést a biztosító a kórházi tartózkodás 3. 
napjától visszamenőleg fizeti ki, az egy biztosítási eseményből 
bekövetkezően téríthető kórházi napok száma maximum 185 nap.
Baleseti és betegségi műtéti térítési szolgáltatás egy biztosítási 

eseményből eredően legfeljebb egy, a legmagasabb 
szolgáltatású műtétre vehető igénybe.
A betegségi kórházi napi térítés tekintetében a biztosító 6 
hónap várakozási időt köt ki.
A biztosító csoportos káresemények esetén a károsult 
biztosítottak közül maximum 10 fő, legmagasabb igényt 
támasztó biztosított által benyújtott szolgáltatási igény összegét 
teljesíti. Amennyiben a benyújtott összes szolgáltatási igény 
összege ennél magasabb, a biztosító az egyes szolgáltatásokat 
minden benyújtott igény vonatkozásában arányosan csökkenti.

Milyen korlátozások vannak 
a biztosítási fedezetben?

Hol érvényes a biztosításom?

  A (közlekedési) baleseti biztosítási események területi hatálya 
     az egész világra kiterjed. 

 

  A biztosított betegségi eredetű kórházi ápolása csak
     Magyarország területén érvényes.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással 
kapcsolatban?

A szerződéskötéskor jelentkező kötelezettségek: 
Közlési kötelezettség: Minden ismert, a biztosítás szempontjából 
lényeges körülményt közölni kell a biztosítóval, például a biztosított, 
sporttevékenysége vagy egyéb veszélyes tevékenysége.

A szerződés időtartama alatt fennálló kötelezettségek:
Változásbejelentési kötelezettség: A biztosítással kapcsolatos 
lényeges körülmények megváltozásáról a tudomásszerzéstől 
számított 5 munkanapon belül tájékoztatni kell a biztosítót. 
Kármegelőzési kötelezettség: Gondosan és körültekintően kell 
eljárni, hogy ne következzen be biztosítási esemény, törekedni kell 
a baleset lehetőség szerinti elhárítására.
Díjfizetési kötelezettség. 
 

 
 

Kár bekövetkezése esetén felmerülő kötelezettségek:
Kárbejelentési kötelezettség: A biztosítási eseményt annak 
bekövetkeztétől számított 8 napon belül személyesen 
vagy írásban a biztosítónál be kell jelenteni, a szükséges 
felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a bejelentés 
és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését. A biztosítási 
szerződésből eredő igények elévülési ideje 5 év.
Kárenyhítési kötelezettség: Amennyiben biztosítási esemény 
bekövetkezik, akkor az adott helyzetben elvárható módon kell 
cselekedni, hogy minél kisebb kár keletkezzen, például a baleset 
után haladéktalanul orvosi segítséget kell igénybe venni, az 
orvosi kezelést a gyógyító eljárás befejezéséig folytatni kell, és 
gondoskodni kell a megfelelő ápolásról. Általában törekedni kell a 
baleset következményeinek lehetőség szerinti enyhítésére.

Mikor és hogyan kell fizetnem?

A biztosítás díja előre, egy összegben fizetendő.
 

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

A kockázatviselés vagyis a biztosítási védelem kezdete: 
Egy adott biztosított vonatkozásában a biztosító 
kockázatviselése akkor kezdődik el az adott év szeptember 1. 
napján, ha a csoportos biztosítás keretszerződése legkésőbb 
november 15-éig létrejön.
Év közben bármikor van lehetőség a szerződésbe való belépésre, 
így az új biztosítottra vonatkozóan alapesetben a csoporthoz 
történt csatlakozást követő nap 0 órája.

 
 
A biztosító kockázatviselése az alábbiakban meghatározott 
időpontokban ér véget:

A szerződés határozott tartamra jön létre.
A biztosító kockázatviselése a tárgyévet követő év augusztus 31. 
napjáig tart.
A szerződés és/vagy csoport megszűnésével, illetve az adott 
biztosított kilépésével, halálával vagy balestből eredő 100%-os 
megrokkanásával véget ér a biztosítási védelem.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

A szerződés az alábbiakban meghatározott esetekben szűnhet 
meg:

Amennyiben a biztosítás tartama lejárt.
Amennyiben a biztosítotti csoport megszűnik. 
 
 

 

Biztosítási díj meg nem fizetése esetén, ha a díjfizetésre történő 
felszólítás után 30 nappal sem kerül a díj megfizetésre, akkor a 
szerződés és ezzel együtt a biztosítási védelem is megszűnik a díj 
esedékességének napján.
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