BIZTOSÍTÁSI TERMÉKISMERTETŐ

HITELFEDEZETI BIZTOSÍTÁS A COFIDISTŐL IGÉNYELHETŐ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ,
A KEZDETEKTŐL RULÍROZÓ SZEMÉLYI HITEL HITELTERMÉKEKHEZ
Hatályos: 2019.01.01.-től
Biztosításközvetítő: Cofidis SA, Franciaországban 07 023 493 sz. alatt bejegyzett társaság
Biztosító társaságok: Assurances du Crédit Mutuel VIE SA és Assurances du Crédit Mutuel
IARD SA, Franciaországban bejegyzett, a francia jog szerint működő
részvénytársaságok
		

Termék:
Hitelfedezeti biztosítás a Cofidistől igényelhető
szabad felhasználású, a kezdetektől rulírozó
személyi hitel hiteltermékekhez

Jelen tájékoztató dokumentum összefoglalóan mutatja be a fedezett kockázatokat és a főbb kizárási okokat. Nem terjed ki specifikus, egyéni igényekre.
A termékre vonatkozó teljes körű tájékoztatás a szerződéskötést megelőző és szerződéses iratokban érhető el.
Milyen típusú biztosításról van szó?
A hitelfedezeti biztosítási szolgáltatások célja a Cofidistől igényelhető szabad felhasználású, a kezdetektől rulírozó személyi hitel hiteltermékkel rendelkező Biztosított
fedezete, a Biztosított és családja pénzügyi védelme, hogy a Biztosított tartozása megfizetése kerüljön a biztosított halála, teljes és végleges munkaképesség-csökkenése,
ideiglenes teljes keresőképtelensége, illetve munkanélkülisége esetén.

MIRE NEM TERJED KI A BIZTOSÍTÁS?

MIRE TERJED KI A BIZTOSÍTÁS?

Halál és Baleseti halál kockázatoknál:
– Háborús kockázat.
– Atommag átalakulásából származó robbanás.
– Biztosítottnak a biztosítotti jogviszony létrejöttét követő két évben elkövetett
öngyilkossága.

A KOCKÁZATVISELÉS KITERJED:
 Haláleset
A biztosított betegség vagy baleset miatt bekövetkezett halála esetén a Biztosító
megfizeti a haláleset bekövetkezésének napján fennálló tartozást.
Ez könnyebbséget jelent hozzátartozóinak, nem hárul át rájuk a tartozás megfizetése.

Halál, TVMCS és ITK kockázatoknál:
– Biztosított alkoholfogyasztása, valamint narkotikumok és/vagy kábítószerek
orvosi recept nélkül történő használata.

VÁLASZTHATÓ KOCKÁZATVISELÉS:

TVMCS és ITK kockázatoknál:
– Lumbágó, csípőfájás, hátfájás, nyakfájás, keresztcsont-csípőtáji fájdalom,
bármi legyen is az oka.
– Pszichiátriai, pszichikai vagy neuropszichikai bántalomból következő keresőképtelenség, ideértve bármilyen jellegű depresszív állapotot is.  
– Szándékos balesetek, sérülések, betegségek vagy csonkítások.

Teljes és Végleges Munkaképesség Csökkenés (TVMCS)
Olyan jelentős egészségkárosodás, amelynek következményében az egészségi
állapot 1-30% között van és az illető orvosszakmai szempontból önellátásra
nem vagy csak segítséggel képes, és ezért a rehabilitációs szakigazgatási szerv
komplex minősítése szerint „E” kategóriába sorolt.
Biztosító megfizeti a TVMCS megállapításának napján fennálló tartozást

FM kockázatnál:
– A biztosított kezdeményezésére vagy magatartása miatt bekövetkező kereső
képtelenség.
– Munkaszerződés megszűnése közös megegyezéssel.

Ideiglenes Teljes Keresőképtelenség (ITK)
A Biztosított betegség vagy baleset következtében orvosilag igazoltan keresőtevékenységre még részmunkaidőben sem képes.
Az esetleges bevételkiesés kompenzálására keresőképtelenség esetén a Biztosító fizeti az esedékessé váló törlesztő részleteket.

MILYEN KORLÁTOZÁSOK VANNAK A BIZTOSÍTÁSI FEDEZETBEN?

Foglalkoztatás Megszűnése (FM)

– 60 napos fedezet nélküli időszak Ideiglenes Teljes Keresőképtelenség és
Foglalkoztatás Megszűnése esetén.
– A Foglalkoztatás Megszűnése kockázatviselés csak a biztosítási szerződéshez való csatlakozást követő 90 napos várakozási idő után lép életbe.
– Ideiglenes Teljes Keresőképtelenség és Foglalkoztatás Megszűnése esetén,
a szolgáltatás maximum 12 hónapig jár káreseményeként és összesen legfeljebb 24 hónapig a biztosítási jogviszony fennállása alatt, az FM biztosítási
események számától függetlenül.

A munkavállaló Biztosítottat elbocsátották állásából és álláskeresők ellátásában részesül.
Az esetleges bevételkiesés kompenzálására foglalkoztatás megszűnése esetén
a Biztosító fizeti az esedékessé váló törlesztő részleteket.
Valamennyi biztosítási szolgáltatás átalányban történik, annak nem célja az esetleges jövedelemkiesés pótlása.
A pipával jelölt kockázatok

minden esetben fedezve vannak.

HOL ÉRVÉNYES A BIZTOSÍTÁSOM?
 A biztosítás az egész világon érvényes.
Ugyanakkor a Teljes és Végleges Munkaképesség Csökkenés (TVMCS) és az Ideiglenes Teljes Keresőképtelenség (ITK) biztosítási esemény esetén a külföldön bekövetkezett
biztosítási eseményre a biztosító szolgáltatási kötelezettsége a Biztosított Magyarországra történő visszaérését követően, az alábbi feltételekkel terjed ki:
– TVMCS esetén a biztosítási szolgáltatás összege a Biztosítottnak a Cofidisszel szemben a TVMCS Magyarország területén történő megállapításának a napján
fennálló hiteltartozása
– ITK esetében a biztosítási szolgáltatás feltétele, hogy a Biztosított Magyarország területén tartózkodjon és a Biztosított ITK-ét Magyarország területén orvos megállapítsa; a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége ettől az időponttól számított 91. napon kezdődik.
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 MILYEN KÖTELEZETTSÉGEIM VANNAK A BIZTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN?
A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÉRVÉNYESSÉGÉNEK FELTÉTELEI:
A biztosítási szerződéshez való csatlakozáskor:
– Az „Extra” biztosítási csomag igénylésének a feltételei, amely a Halál, TVMCS, ITK és FM kockázatokat fedezi: a 65. életévét még nem töltötte be; a Csatlakozási
Nyilatkozat aláírásának időpontjában nem keresőképtelen beteg, illetve a kérelem aláírását megelőző 12 hónapon belül, 30 összefüggő napon át nem volt keresőképtelen beteg, illetve nem jogosult rehabilitációs ellátásra, rokkantsági ellátásra vagy bányászok egészségkárosodási járadékára.
– A „Silver” biztosítási csomag igénylésének feltételei, amely a Halál és Baleseti halál kockázatokat fedezi: 60. évnél idősebb, de 80. évnél fiatalabb életkor.
– A „Szimpla” biztosítási csomag igénylésének feltételei, amely fedezi a Halál kockázatot: a 65. életévét még nem töltötte be.
A csatlakozás ideje alatt:
– A szerződéses biztosítási díj megfizetése.
Káresemény esetén:
– Biztosítási esemény bejelentését a Biztosított közvetlenül a Cofidisnél köteles írásban vagy telefonon jelezni. „Halál”, „Baleseti Halál” illetve „Teljes és Végleges Munkaképesség Csökkenés” esetén a biztosítási eseményről való tudomásszerzést követően haladéktalanul, „Ideiglenes Teljes Keresőképtelenség” vagy a „Foglalkoztatás
Megszűnése” esetén a biztosítási esemény bekövetkeztét követő 180 napon belül köteles megtenni.
– A biztosító által kért igazolások benyújtása

MIKOR ÉS HOGYAN KELL FIZETNEM?
A Biztosított a biztosítási díjat a havi törlesztő részlettel egy időben, azonos módon fizeti meg.

MIKORTÓL MEDDIG TART A KOCKÁZATVISELÉS?
A biztosítási jogviszony kezdete az írásbeli Csatlakozási Nyilatkozat Cofidis részére történő kézbesítését követő nap 0:00 órája; szóbeli Csatlakozási Nyilatkozat esetén
a Csatlakozási Nyilatkozat megtételét és rögzítését követő nap 0:00 órája. A Csatlakozási Nyilatkozat beérkezését és rögzítését követően, Cofidis azonnal Visszaigazolást küld a Biztosítottnak.  
A biztosítási jogviszony tartama a Hitelszerződés tartamával megegyezik, ezen belül is azon időtartamhoz igazodik, amely alatt a Biztosítottnak kölcsöntartozása áll
fenn a Cofidis felé, ide nem értve azt az esetet, ha a Hitelszerződés felmondásra kerül.
A TVMCS, ITK és FM kockázatok esetében a biztosító kockázatviselése minden esetben megszűnik, amikor a Biztosított betölti a 65. életévét, a Halál biztosítási
esemény tekintetében, amikor a Biztosított betölti a 75. életévét és a Baleseti Halál biztosítási esemény tekintetében, amikor a Biztosított betölti a 85. életévét.

HOGYAN SZÜNTETHETEM MEG A SZERZŐDÉST?
A Biztosított a biztosítotti jogviszonyt indokolás nélkül felmondhatja a Cofidisnek küldött tértivevényes ajánlott levélben a felmondás Cofidis általi kézhezvételét
követő, biztosítási díjat tartalmazó havi hiteltörlesztési részlet esedékességének napjával.
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