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Ez a termékismertető rövid áttekintést ad a biztosítás lényeges tartalmi elemeiről. A teljes körű tájékozódás érdekében kérjük olvassa el az Affinity 

Csoportos balesetbiztosítás feltételeit, valamint a Terméktájékoztatót a biztosítás megkötése előtt. 
 

Milyen típusú biztosításról van szó?  
Az Affinity Csoportos balesetbiztosítás az UNIQA Biztosító Zrt., mint Biztosító és a CG HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint Szerződő 

között létrejött csoportos balesetbiztosítási szerződés, amelynek keretében a Biztosító a Szerződő által 2021. március 1-jét követően javított vagy 

cserélt szélvédőjű gépjárművet vezető sofőr, mint Biztosított közlekedési balesetből eredő halála esetén teljesít szolgáltatást a Biztosított örököse 

számára, 300 000 Ft összegben. 
 

 

Mire terjed ki a biztosítás?   
Az alábbi események vonhatók a biztosítási szerződés 

kockázatvállalási körébe a Szerződő választása alapján:  
Közlekedési baleseti haláleset biztosítás  

 

Fedezetek Biztosítási összeg 
  

Közlekedési baleseti halál 300 000 Ft 
  

 
 

Mire nem terjed ki a biztosítás?   
A biztosító kockázatviselési köréből kizárja azon eseményeket, 
amelyek közvetlenül összefüggésben állnak:  

harci cselekményekkel, háborús, polgárháborús eseményekkel 
és terrorcselekményekkel, továbbá harci eszközök által 
okozott sérülésekkel, valamint katonai vagy polgári hatóságok 
rendelkezéseivel;  
felkeléssel, lázadással, zavargással, fosztogatással, sztrájkkal, 
tüntetéssel vagy bármilyen politikai szervezettel, illetve annak 
nevében fellépő személyekkel;  
a felszabaduló nukleáris energia károsító hatásával, 
mágneses/ elektromágneses mező által okozott sérülésekkel;  
radioaktív magenergia vagy ionizáló sugárzás hatásával 
(kivéve  
a terápiás célú orvosi kezelést);   
alkohol, drog vagy kábítószer, illetve szenvedélybetegség 

miatti egészségügyi ellátással vagy szolgáltatással, és 

elvonókúrákkal;  
a Biztosított elme- vagy tudatzavarával, illetve 
öngyilkossággal, öncsonkítással vagy annak kísérletével 
okozati összefüggésben bekövetkező eseményekkel;   
a versenyszerű sportolás, edzés közben bekövetkezett 
eseményekkel;  
különösen kockázatos hobbi, sporttevékenység, extrém sport 
(többek között barlangászat, búvárkodás, szikla-, fal- és hegy-
mászás, bungee jumping), valamint a motoros meghajtású 
szárazföldi és vízi járművek használatával járó, és egyéb 
rendkívüli felkészültséget és tudást feltételező sportágak 
űzése közben be-következett eseményekkel.   
A kizárt kockázatok teljes körű felsorolását az Affinity 

Csoportos balesetbiztosítás feltételei tartalmazzák. 

 

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?      
A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be, 

amennyiben a szolgáltatásra jogosult vagy a szerződő a 

biztosítási eseményt a megadott határidőn (8 napon) belül 

nem jelenti be, és emiatt lényeges körülmények 

kideríthetetlenné válnak. 

 

A Biztosító mentesül a szolgáltatási, fizetési kötelezettsége 

alól, amennyiben bizonyítást nyer, hogy a balesetet, illetve az 

egészségkárosodást a Biztosított vagy a Szerződő 

jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan gondatlan 

magatartással okozta. 

 

Valamely Biztosított vonatkozásában a Biztosító mentesül 

továbbá a haláleseti szolgáltatás teljesítése alól, ha bizonyítást 

nyer, hogy a Biztosított halála a Biztosítottnak a szerződésbe 

való belepésétől számított két éven belüli öngyilkossága vagy 

öngyilkossági kísérlete miatt következett be. A két éven belüli 

öngyilkosság akkor is mentesülést eredményez, ha azt a 

Biztosított beszámítási képességének hiányában követte el. 

 

A korlátozások teljes körű felsorolását az Affinity 

Csoportos balesetbiztosítás feltételei tartalmazzák. 



 

 

Hol érvényes a biztosításom?   
A biztosítási védelem az Európai Unió tagállamainak területén bekövetkező, közúti balesetre terjed ki.   

 

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?   
Szerződőként:  
◼ A Szerződés megkötésekor közlési és tájékoztatási kötelezettség 
 

◼ Közlési és változás-bejelentési kötelezettség (5 napon belül) a Szerződés fennállása alatt 
 

◼ Díjfizetési kötelezettség 
 
Biztosítottként:  
◼ A Szerződés megkötésekor közlési és tájékoztatási kötelezettség 
 

◼ Közlési és változás-bejelentési kötelezettség (5 napon belül) a Szerződés fennállása alatt 
 

◼ Kárbejelentési, kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség 
 

 

Mikor és hogyan kell fizetnem?   
◼ A biztosítási díj a Biztosítót a kockázatviselés tartamára, a díjfizetési gyakoriságnak megfelelő időszakokra előre illeti meg. 
 

◼ A biztosítási díj összegének megfizetésére a Szerződő köteles, a Szerződő a biztosítási díjat a teljes biztosítási időszakra előre, egy 
összegben fizeti meg. 

 

◼ A biztosítási díj fizetésének módját és gyakoriságát a Szerződés tartalmazza a Szerződő és a Biztosító megállapodása szerint. 
 

◼ A díjfizetés banki átutalással történik. 

 
 

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?   
◼ A Biztosító kockázatviselése a csoportos biztosítási szerződés vonatkozásában a Szerződés hatálybalépésének időpontjával kezdődik. 
 

▪ A biztosítás a CG HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által elvégzett gépjármű szélvédő javítás vagy csere napját követő nap 0 óra 
00 perctől számított 1 év határozott időtartamra szól. A Biztosító kockázatviselése a regisztrált gépjárműbe történő beszállástól, az abban 
történő utazás alatt, az abból történő kiszállásig tart.  

◼ A Biztosító kockázatviselése a regisztrált gépjárművet vezető sofőrrel (1 fő) történt biztosítási eseményekre terjed ki. 
 

◼ Valamely Biztosítottra vonatkozóan megszűnik a kockázatviselés az alábbi esetek bármelyikében: 
 

– az adott regisztrált gépjárműre vonatkozóan a szélvédő javítás vagy csere napját követő nap 0 óra 00 perctől számított 1 éves tartam 
lejártával, 

 

– az adott regisztrált gépjárműre vonatkozóan a Biztosító közlekedési baleseti haláleset miatt szolgáltatást teljesített, a teljesítés napjának 

leteltével, 
 

– a Szerződő díjfizetési kötelezettségének elmulasztása esetén. 

 
 

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?   
Biztosított:  
▪ a biztosítási jogviszonyt a Biztosított nem jogosult felmondani. 
▪ A biztosítás a CG HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által elvégzett gépjármű szélvédő javítás vagy csere napját követő nap 0 óra 

00 perctől számított 1 év határozott időtartamra szól. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


