GB635 JELŰ OTP JELZÁLOGHITELHEZ
KAPCSOLÓDÓ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS
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.
A termékre vonatkozó teljes körű tájékoztatás a GB635 jelű OTP Jelzáloghitelhez kapcsolódó Törlesztési Biztosítás szerződési feltételei és
ügyféltájékoztatójában található.

Milyen típusú biztosításról van szó?
Hitelfedezeti biztosítás.
A biztosítási védelmet a biztosító az OTP Bankkal kötött csoportos biztosítási szerződésen keresztül nyújtja, ehhez csatlakozhatnak a biztosítottak.
A biztosítás anyagi segítséget nyújt a biztosított által felvett jelzáloghitel visszafizetésében balesetből vagy betegségből eredő egészségi állapot
csökkenése, munkanélkülisége, keresőképtelensége, kritikus betegségekben történő megbetegedése vagy halála esetén.

Mire terjed ki a biztosítás?

Mire nem terjed ki a biztosítás?

 A biztosítás különböző biztosítási csomagok
szerint tartalmaz biztosítási eseményeket az
alábbiak szerint.

A biztosító semmilyen esetben sem teljesít szolgáltatást a következő
biztosítási események vonatkozásában:

Alkalmazotti Bázis csomag
Kockázat
Szolgáltatások
Keresőképtelenség
 Havi törlesztőrészlet
megfizetése a bank részére
Munkanélküliség
(maximum 6 hónap)
Bármely halál
 Hiteltartozás megfizetése
Balesetből eredő 50%-os
a bank részére
egészségi állapot
Nyugdíjas Nem Alkalmazotti Bázis csomag
Kockázat
Szolgáltatások
Balesetből eredő 50%-os
 Hiteltartozás megfizetése
egészségi állapot
a bank részére
Bármely halál
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Alkalmazotti Prémium csomag
Kockázat
Szolgáltatások
Keresőképtelenség
 Havi törlesztőrészlet
megfizetése a bank részére
Munkanélküliség
(maximum 6 hónap)
Kritikus betegségek
(maximum 65 éves korig)
Balesetből vagy
betegségből eredő
 Hiteltartozás megfizetése
50%-os egészségi állapot
a bank részére
(betegségből maximum
65 éves korig)
Bármely halál
Nyugdíjas Nem Alkalmazotti Prémium csomag
Kockázat
Szolgáltatások
Kritikus betegségek
(maximum 65 éves korig)
Balesetből vagy
betegségből eredő
 Hiteltartozás megfizetése
50%-os egészségi állapot
a bank részére
(betegségből maximum
65 éves korig)
Bármely halál

A biztosító szolgáltatása biztosítási eseménytől és
csomagtól függően például munkanélküliség esetén a
biztosított jelzáloghitel havi törlesztőrészlete, legfeljebb 6
egymást követő hónapig, vagy például a biztosított halála
esetén a fennálló teljes jelzáloghitel tartozás visszafizetése.

88 csatlakozás időpontja (szerződéskötés) előtt meglévő betegség,
kóros állapot vagy a vele született rendellenesség, vagy ezekkel
okozati összefüggésben álló eseményekre, amelyek a
csatlakozástól számított 5 éven belül következnek be, és amely
meglévő betegségről a kockázatviselés kezdetekor a biztosított
tudomással bírt
88 csatlakozás időpontja (szerződéskötés) előtt bekövetkezett bármely
okból már károsodott, beteg, sérült vagy csonkolt testrészek és
szervek, illetve e sérülések későbbi következményei
88 ha a biztosított a biztosító kockázatviselésének kezdetekor
rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásban részesül
88 a keresőképtelenségi és a munkanélküliségi kockázatra, ha a
kockázatviselés kezdetekor a biztosított bármilyen jogcímen –
kivéve az özvegyi, szülői és baleseti nyugdíjat – nyugdíjas
88 egészségkárosodás megállapítására vonatkozó kérelem illetékes
rehabilitációs szakértői szervhez történő benyújtását követően felvett
hitelekre
88 hivatásos sportolóként végzett, a saját megélhetését biztosító
  sporttevékenysége során, valamint egyéb kockázatosnak minősülő
  tevékenységekkel, különösen a búvárkodás, barlangászat,
hegymászás, egyéni hajózás, vitorlázás, vadvízi evezés, tengeri
  horgászat során bekövetkező biztosítási eseményekre
88 gépi erővel hajtott szárazföldi, légi vagy vízi járműben hazai vagy
  nemzetközi sportversenyen való részvétel következtében, vagy ilyen
versenyekre való felkészülés során bekövetkező biztosítási eseményekre
88 szubjektív panaszokra épülő betegségek esetén, amelyek objektív
orvosi módszerekkel nem igazolhatók
Speciális kizárások munkanélküliség esetén:
88 az a munkaviszony, ami NEM legalább heti 30 órás, határozatlan
tartamú, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkaviszony
88 biztosított által kezdeményezett felmondás
88 próbaidő alatt megszűnő munkaviszony
88 biztosított magatartása miatt kezdeményezett munkáltatói felmondás
88 nyugdíjazás, rokkantsági ellátásra való jogosultság miatt történő
munkaviszony megszüntetés
88 a felmondólevél kézhezvételének napját követően felvett hitelek
Olyan keresőképtelenség esetén sem teljesít szolgáltatást a biztosító, amely:
88 detoxikálóval, alvásterápiával, geriátriai vagy gerontológiai
  kezeléssel kapcsolatos
88 depresszióval és más mentális rendellenességekkel kapcsolatos
88 rehabilitációval, utógondozással kapcsolatos
88 gyógypedagógiával, logopédiával, gyógytornával, fizikoterápiával
kapcsolatos
88 gyermekápolási táppénzre
88 orvosilag nem indokolt beavatkozásokból ered (pl. plasztikai műtét)
88 nem a biztosított egészségi állapota miatt következett be
88 keresőképtelenség időtartama alatt felvett hitelekre

Milyen korlátozások vannak
a biztosítási fedezetben?
A biztosító bizonyos feltételek fennállása esetén nem teljesít
szolgáltatást a következő biztosítási események vonatkozásában:
Munkanélküliségi kockázattal kapcsolatban a közös
megegyezéssel történő munkaviszony-megszűnés esetén a
biztosító csak abban az esetben szolgáltat, ha a munkaviszony
megszüntetésére a munkáltatónál történt átszervezés,
alkalmazotti létszámcsökkentés, a munkáltató jogutód nélküli

megszűnése vagy a munkavállaló tartós keresőképtelensége
miatt került sor .
A biztosítási esemény okozati összefüggésben áll a biztosítottnak
csatlakozást követő két éven belül bekövetkező öngyilkossági
kísérletével vagy öngyilkosságával.
A biztosítási eseményt a biztosított jogellenes, szándékos vagy
súlyosan gondatlan magatartása idézte elő.

Hol érvényes a biztosításom?
99 A biztosítás területi hatálya az egész világra kiterjed, kivételt
képez a munkanélküliség biztosítási esemény, mert ebben

az esetben a Magyarországon honos munkáltatóval fennálló
munkaviszonyra korlátozódik a biztosítási fedezet.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással
kapcsolatban?
A szerződéskötéskor jelentkező kötelezettségek:
Tájékoztatási kötelezettség: Minden ismert, a biztosítás
szempontjából lényeges körülményt közölni kell a biztosítóval, ilyen
lényeges körülménynek számít például a nyugdíjas státusz.
A biztosító írásban feltett kérdéseire adott, a valóságnak megfelelő
válaszokkal a biztosított közlési kötelezettségének eleget tesz.

Kár bekövetkezése, bejelentése esetén felmerülő kötelezettségek:
Kárbejelentési kötelezettség: A biztosítási eseményt a
bekövetkezését követő – akadályoztatás esetén annak
megszűnésétől számított –15 napon belül a biztosító bármely
ügyfélszolgálati irodájánál be kell jelenteni, és lehetővé kell tenni a
bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését.

A szerződés időtartama alatt fennálló kötelezettségek:
Változásbejelentési kötelezettség: A biztosítással kapcsolatos
lényeges körülmények megváltozásáról a tudomásszerzéstől
számított 15 napon belül tájékoztatni kell a biztosítót, ilyen lényeges
körülménynek számít például a nyugdíjba vonulás időpontja.

Díjfizetési kötelezettség: OTP Bank köteles megfizetni a havi
biztosítási díjat. Az OTP Bank a biztosítási díj biztosítottra jutó
arányos részét áthárítja a biztosítottra. A biztosítási díj az adott
biztosítási időszakban előírt jelzáloghitel törlesztőrészletének
százalékos értéke.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítási díjat havonta, a jelzáloghitel törlesztőrészletének
esedékességekor az OTP Bank szedi be a kapcsolódó hitel

törlesztőszámlájáról.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A kockázatviselés vagyis a biztosítási védelem kezdete:
A biztosító kockázatviselése a biztosított hitelszerződésének
tartamán belül arra az időszakra terjed ki, amely alatt a
biztosítottnak hiteltartozása áll fenn a szerződő felé.
A biztosító kockázatviselésének kezdete:
– Hitelszerződés megkötésekor tett csatlakozási nyilatkozat esetén
a hitel folyósításának napja.
– Hitelszerződés megkötését követően tett szóbeli csatlakozás
esetén a csatlakozási nyilatkozat megtételének napja.
A biztosító kockázatviselése az alábbiakban meghatározott
időpontokban ér véget:
– A biztosított hitelszerződésének lejárati vagy annak bármely
okból történő megszűnése, illetve kiegyenlítése napján.
– Az utolsó hiteltörlesztés esedékességének napján.

– Annak a naptári évnek a végén, amikor a biztosított betölti 70.
életévét.
– A hitelszerződés aláírásától számított legfeljebb 35 év elteltével.
– A biztosítási díj meg nem fizetése esetén, ha a díjfizetésre történő
felszólítás után 30 nappal sem kerül a díj megfizetésre, akkor a
biztosítási védelem megszűnik a póthatáridő napján.
– Annak a naptári évnek az utolsó napján 24 órakor, amelyben a
biztosított a 65. életévét betöltötte az alábbi kockázatok esetében:
– a kritikus betegségekben történő megbetegedés biztosítási
eseményre;
– a balesetből vagy betegségből eredő 1- 50% közötti egészségi
állapot esetén a betegségből eredő biztosítási eseményekre.
– A biztosított halálának napján.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A biztosítottra vonatkozó jogviszony az alábbiakban meghatározott
esetekben szűnhet meg az előző pontban rögzített eseteken túl:
– rendes felmondás esetén a biztosítási időszak végével;

– azonnali hatályú felmondással szóbeli csatlakozás esetén;
– a biztosítási szerződés megszűnhet a biztosítási díj meg nem
fizetése miatt is.

Felhívjuk figyelmét, hogy jelen termékismertetőben szereplő biztosítás nem része az OTP Bank Nyrt. által nyújtott jelzáloghitel szerződésnek. A biztosítás önkéntesen, Ön által
válaszható, megkötését nem írja elő sem jogszabály, sem az OTP Bank. Az OTP Bank hitelszerződéssel kapcsolatos hitelbírálatát a biztosítás megkötése nem befolyásolja. Önnek
jogában áll más módon, akár más biztosító más biztosítási termékén keresztül is biztosítani a jelzáloghitel szerződését.

