K&H vállalkozói bankszámlák mellé igényelhető élet- és baleset-biztosítási szolgáltatás
A K&H vállalkozói bankszámlák mellé igényelhető élet- és baleset-biztosítással már havi néhány száz forintért
jelentős életbiztosítási védelemben részesül és így családját/vállalkozását is biztonságban tudhatja.
kiknek ajánljuk?

azon K&H vállalati bankszámlával rendelkező ügyfélnek, akinek fontos,
hogy családját, szeretteit, vállalkozását akkor is anyagi biztonságban tudja,
ha őt baleset érné vagy váratlanul elhalálozna.

a biztosítás mely
bankszámla-típusok mellé
választható?

bármelyik vállalkozói számlacsomag mellé

a biztosítási védelem
kezdete és vége

a kockázatviselés a biztosítás igénylésével kezdődik és a vállalkozói
bankszámla megszűnéséig, vagy a biztosítás megszűnéséig tart.

biztosítási
események,
melyek kiváltják a biztosító
szolgáltatását

kockázati életbiztosítás: a Biztosító akkor szolgáltat, ha a Biztosított
bármely okú halála a biztosítás kezdetétől számított hat hónap múlva
következik be. (kivéve, ha a Biztosító eltekint a várakozási idő
alkalmazásától)
baleseti halál: baleset következtében bekövetkező halál, amely a
balesettől számított egy éven belül következik be
baleseti teljes és végleges egészségkárosodás: a Biztosítottat a
kockázatviselés tartama alatt ért baleset, ha a Biztosítottat a baleset
következtében teljes és végleges egészségkárosodás éri vagy a baleset
megtörténtétől számított egy éven belül meghal
a baleseti teljes és végleges egészségkárosodás eseteinek tételes
felsorolását a biztosítási szerződésre vonatkozó szabályzat tartalmazza.
A Biztosító szolgáltatása nem függ a rokkantság fokától.

biztosított

a biztosítási védelem legfeljebb 2 főre terjedhet ki; biztosított csak olyan
személy lehet, aki a vállalkozásban, mint ügyvezető, vagy mint a
vállalkozást ténylegesen működtető személy szerepel (pl. nem lehet a Bt.
kültagja) – 2 fő biztosítottnál a biztosítási összegek feleződnek.

kedvezményezett
(szolgáltatásra jogosult)

a Biztosított halála esetén a bankszámlán meglévő tartozás erejéig a Bank,
az e fölötti részre, illetve ha bankszámla-tartozás nem áll fenn, a megadott
Kedvezményezett
személy(ek).
Egyebekben
a
biztosítás
kedvezményezettje a Biztosított örököse. A baleseti teljes és végleges
egészségkárosodás szolgáltatás jogosultja a számlatulajdonos.

a díjfizetés menete

az életbiztosítás díját Önnek nem kell külön megfizetnie, mivel a Bank azt
a havi bankszámla-vezetési költséggel együtt levonja a bankszámláról

káresemény esetén teendő

a káreseményt legfeljebb 15 napon belül kell bejelenteni bármelyik K&H
bankfiókban, ahol tanácsadóink készséggel segítenek Önnek. Az
elbíráláshoz szükséges dokumentumok listáját a biztosítási szerződésre
vonatkozó szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

választható biztosítási csomag
biztosítási szolgáltatás
kockázati életbiztosítás (balesetből vagy betegségből
eredő halál)
baleseti halál
baleseti teljes és végleges egészségkárosodás
biztosítás havi díja

bővített biztosítási csomag
1 000 000 forint
2 500 000 forint
3 000 000 forint
990 forint

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A kondíciók módosításának jogát a Bank fenntartja. A termék részletes
leírását és feltételeit a vonatkozó szerződés, Általános szerződési feltételek, a K&H Bank Üzletszabályzata, az aktuális
hirdetmény, valamint a kollektív kockázati életbiztosítási szerződéseinek feltételei tartalmazza, amelyek megismerhetőek a
bankfiókokban és a kh.hu internetes oldalon. A biztosítási szolgáltatást a K&H Biztosító nyújtja.

