apró betűk helyett –
amit a K&H családi kockázati élet-, baleset-, és
egészségbiztosításról tudni érdemes
miért érdemes K&H családi életbiztosítást kötni?
A K&H családi életbiztosítás teljes körű biztonságot jelent arra az esetre, ha Önt, vagy családtagjait baleset
érné, megbetegedne, munkaképtelenné válna vagy elhalálozna. Ezen felül súlyos betegség vagy haláleset
miatt jelentkező nagyobb kiadásokat (pl. hitel végtörlesztés, temetés, örökösödési illetékek) szintén
fedezheti a K&H családi életbiztosítás, melynek legfőbb előnye, hogy az Ön igényeinek megfelelően állíthat
össze egy teljesen személyre szabott biztosítási csomagot.
mit jelent az, hogy a K&H családi életbiztosítás hitelfedezeti életbiztosításként is szolgál, és ez miért
jó Önnek?
Ha Ön a kockázati életbiztosítást hitelfedezeti záradékkal köti meg, az Ön halála esetén a biztosítási összeg
erejéig a Biztosító családja helyett visszafizeti a hitelt nyújtó banknak a még hátralévő tőketartozás
összegét. Így nemcsak nagyobb biztonságban tudhatja családját, de hitelt is nyugodtabban vehet fel.
milyen szolgáltatást nyújt a K&H családi életbiztosítás főbiztosítása?
A Biztosított halála esetén a Biztosító kifizeti a haláleseti biztosítási összeget, melynek nagyságát Ön
határozza meg és amelynek legalább 200 ezer forintnak kell lennie.
milyen kiegészítő fedezetek közül választhat?
A kockázati életbiztosítást, mint főbiztosítást, megkötheti önállóan is, de szabadon választhat mellé
kiegészítő baleset-, vagy egészségbiztosítási fedezeteket is:
kiegészítő balesetbiztosítási fedezetek:
•
baleseti halál
•
közlekedési balesetből eredő halál
•
baleseti maradandó egészségkárosodás: 10%-ot meghaladó egészségkárosodás felett a biztosítási
szolgáltatás az egészségkárosodás mértékével arányos
•
közlekedési
balesetből
eredő
maradandó
egészségkárosodás:
10%-ot
meghaladó
egészségkárosodás felett a biztosítási szolgáltatás az egészségkárosodás mértékével arányos
•
baleseti kórházi napi térítés 1. naptól
•
baleseti keresőképtelenségi napi térítés 16. naptól*
•
baleseti műtéti térítés (a szolgáltatás mértéke a biztosítási összeg minimum 25, de legfeljebb 200%a lehet)
•
csonttörés, csontrepedés
•
égési sérülés

kiegészítő egészségbiztosítási fedezetek:
•
bármely okú kórházi napi térítés 1. naptól
•
bármely okú műtéti térítés (a szolgáltatás mértéke a biztosítási összeg minimum 25, de legfeljebb
200%-a lehet)
•
bármely okú keresőképtelenségi napi térítés 16. naptól*
•
69%-ot meghaladó össz-szervezeti egészségkárosodás*
* A csillaggal jelölt fedezetek 18 éven aluli Biztosítottak esetében nem választhatóak.
milyen tartamra köthető meg a szerződés?
•

minimum 3 év, maximum 35 év

kire köthető K&H családi életbiztosítás?
•
•
•

természetes személyre, aki egyben a Főbiztosított is
természetes személyre és annak legfeljebb 4 családtagjára
munkavállalókra, legfeljebb 5 főre

A Főbiztosított csak olyan személy lehet, aki a szerződéskötéskor már betöltötte a 18. életévét, míg a
Társbiztosított(ak) a 3. életévét betöltött személy(ek) lehet(nek). A Biztosítottak köre biztosítási
évfordulókor módosítható (kivéve a Főbiztosított személye). A belépés felső korhatára 72 év, míg az
egészségbiztosítási fedezetek esetén 62 év.
milyen fizetési gyakoriság közül választhat?
A szerződés éves díjú, melyet havi, negyedéves és féléves részletekben is fizethet.
milyen módon fizetheti a biztosítási díjat?
•
•
•

csoportos beszedési megbízással
banki átutalással
készpénzes befizetéssel

mit kell tennie a káresemény bekövetkeztekor?
A káreseményt az azt követő legfeljebb 15 napon belül írásban be kell jelenteni a Biztosítónak. Ehhez
látogasson
el
a
Biztosító
online
kárbejelentő
felületére
a
https://ugyfelportal.kh.hu/karbejelentes/#ELETBIZTOSITAS linkre és töltse ki a „Kárigény-bejelentő
nyomtatványt” számítógépén (vagy kézzel), nyomtassa ki, írja alá, majd küldje el az alábbi elérhetőségek
egyikére:
•
e-mail: eletbiztositas@kh.hu
•
fax: (06 1) 267 6666
vagy fáradjon be bármelyik K&H bankfiókba, ahol tanácsadóink készséggel segítenek a kárrendezésben.
Kérjük, hogy bejelentéséhez mellékelje a kapcsolódó orvosi dokumentumainak másolatát is.

milyen kedvezményeket vehet igénybe?
•
•
•

15% családi kedvezmény - ha a szerződésben több Biztosított van
5% kedvezmény - K&H csoportos beszedési megbízással történő fizetés esetén:
fizetési gyakoriság szerinti kedvezmény: 12% éves, 8% féléves, 4% negyedéves díjfizetés esetén

A Biztosító a fentieken túl meghatározhat adható kedvezményeket, például: keresztértékesítési- valamint
kampánykedvezményt.
Figyelmébe ajánljuk az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ fogyasztóvédelmi honlapját
(http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem), ahol hasznos tájékoztatókat, tudnivalókat érhet el.
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek, célja pusztán a figyelem felkeltése. A K&H családi
életbiztosítás kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosítás életbiztosítási szolgáltatását a K&H Biztosító
nyújtja. A termék részletes leírását és kondícióit a vonatkozó életbiztosítási szerződési feltételek
tartalmazzák, melyek megismerhetők a K&H Bank fiókjaiban, a K&H Biztosító irodáiban és a www.kh.hu
honlapon.

