Affinity Csoportos balesetbiztosítás szerződési feltételek kiegészítő melléklete
A melléklet 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 alapján készült.
Jelen kiegészítő melléklet a Biztosítási feltételektől eltérő rendelkezéseket tartalmaz és Biztosító és a Szerződő között
létrejött csoportos balesetbiztosításra elsősorban a kiegészítő mellékletben foglaltak irányadók. Az általános és különös
Biztosítási feltételek a jelen biztosításra annyiban alkalmazandók, amennyiben a jelen melléklet az adott kérdésről nem
rendelkezik, a Biztosítási feltételektől eltérő rendelkezések tételesen felsorolva láthatók.

Az Affinity Csoportos balesetbiztosítás szerződési feltételek egyes rendelkezései a lentiekben meghatározott eltérésekkel,
illetve kitételekkel együtt érvényesek:
• a „D.7. Az egyes biztosítottakra vonatkozó kockázatviselés megszűnése” pont c), d), f) illetve g) alpontja jelen
biztosítás esetében nem alkalmazandó, helyettük a D.7. pont az alábbi alpontokkal egészül ki:
h) az adott regisztrált gépjárműre vonatkozóan a szélvédő javítás vagy csere napját követő nap 0 óra 00 perctől
számított 1 éves időtartam lejártával, a lejárat napjának leteltével;
i) az adott regisztrált gépjárműre vonatkozóan a Biztosító közlekedési baleseti haláleset miatt szolgáltatást
teljesített, a teljesítés napjának leteltével.
• a biztosítási fedezet kizárólag a közlekedési baleseti halálesetre terjed ki, így a „D.8. A biztosítási fedezetek különös
feltételei” pontban felsorolt különös feltételek közül jelen biztosításra kizárólag a „Közlekedési baleseti haláleset
biztosítás különös szerződési feltételei” (27. oldal) érvényesek, a többi különös feltétel nem alkalmazandó.
• a Függelékben (37. oldal) felsorolt kárrendezési dokumentumok közül kizárólag a „Közlekedési baleseti haláleset
biztosítás” oszlopban felsorolt dokumentumokat kérheti a Biztosító.
• A kockázatviselés területi hatálya az Európai Unió tagállamainak területén bekövetkező biztosítási eseményekre
terjed ki.
• Jelen biztosítás határozott tartamú, a Biztosító kockázatviselése gépjármű szélvédő javításának vagy cseréjének
napját követő nap 0 óra 00 perctől számított 1 éves határozott időtartamra terjed ki.
• A biztosítás egyszeri díjfizetésű, melyet a kockázatviselés kezdetén a Szerződő előre, egy összegben köteles
megfizetni a kockázatviselés teljes tartamára.

