Jövô generáció II.
diákbiztosítás

Balesetb
iztosítás
általáno
s és köz
épiskoláso
k számá
ra!

Bringa, roller, görkorcsolya, foci, tornaóra, vagy csak egy kis figyelmetlenség? Gyermekeinknek nagy a mozgásigényük, és nem ismerik a
veszélyt.
Baleset mindannyiukkal megtörténhet. Bár felkészülni nem lehet rá, de az anyagi
kihatásokra igen. A megoldás: Jövô generáció II. diákbiztosítás az UNIQA-tól.
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Baleseti szolgáltatások

Standard

Plusz

Optimum Prémium

Sérülések
1. Csonttörés, csontrepedés, enyhe rokkantság
2. Égési sérülés
3. Speciális gyermekbalesetek
4. Fogtörés (maradandó fogé)
5. Sürgősségi költségtérítés

3
50
5
3
5

Kórházi ápolás
6. Napi térítés
7. Költségtérítés kísérő kórházi tartózkodására
8. Műtéti térítés

1 000 Ft
10 000 Ft
10 000 Ft

2 000 Ft
20 000 Ft
20 000 Ft

3 000 Ft
25 000 Ft
50 000 Ft

5 000 Ft
50 000 Ft
100 000 Ft

Megmaradó károsodások
9. Kisebb és közepes fokú rokkantság
10. Súlyos rokkantság

105 000 Ft
300 000 Ft

175 000 Ft
500 000 Ft

175 000 Ft
500 000 Ft

350 000 Ft
1 000 000 Ft

Haláleseti szolgáltatások
11. Bármely okból bekövetkező halál
12. Baleseti halál

100 000 Ft
100 000 Ft

100 000 Ft
100 000 Ft

300 000 Ft
300 000 Ft

400 000 Ft
400 000 Ft

600 Ft

1 200 Ft

1 800 Ft

3 200 Ft

Éves díj

000
000
000
000
000

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

5
100
15
5
10

000
000
000
000
000

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

7
150
25
7
15

000
000
000
000
000

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

10
200
50
10
30

000
000
000
000
000

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

#

Éjjel-nappal hívható asszisztencia vonal:

Szolgáltatási táblázat a Jövô generáció II. csoportos diákbiztosításhoz

Jövô generáció II. diákbiztosítás
kicsiknek és nagyoknak
Hogyan köthetô meg a biztosítás?
• Töltse ki és írja alá a lap hátoldalán lévô nyilatkozatot.
• Jelölje meg a választott csomagot.
• Fizesse be a díjat az iskolában/intézményben.
A biztosító kockázatviselése a túloldali nyilatkozat biztosítóhoz való
beérkezését követô napon kezdôdik, feltéve, hogy a biztosítási díjat
megfizetik.

Melyek az elônyei
az UNIQA diákbiztosításnak?
• Egyedülálló módon nyújt térítést a diákokat gyakran
érô aggasztó balesetekre, pl. kullancscsípéssel okozott
agyvelôgyulladásra, mérgezésre, maradandó fog sérülésére, megtámadásra.
• A négy csomagból igényeinek megfelelôen választhat.
• Éjjel-nappal hívható segélyvonalunkkal rendelkezésükre állunk, amikor a legnagyobb szükség van rá!
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Milyen esetekben nyújt térítést a Jövô generáció II. balesetbiztosítás?
1. Csonttörés, csontrepedés esetén egyszeres összeget
nyújt, súlyos esetben, illetve 1–9% közötti maradandó egészségkárosodásnál a biztosító megkétszerezi a szolgáltatását.

H

7. Az 5. pont szerinti kórházi ápolás esetén a kísérô
közeli hozzátartozó legalább 1 éjszakás kórházi tartózkodásának számlával igazolt költéségeit összesen
az adott összeghatárig megtéríti a biztosító.

2. Égési sérülés esetén a biztosítási összegnek a sérülés
fokától és kiterjedtségétől függő mértékét téríti a
biztosító.

8. Baleseti eredetû, legalább a 2. csoportba tartozó
mûtét elvégzése esetén.

3. Az alábbiakban felsorolt speciális gyermekbalesetek
esetén vehető igénybe térítés:
• Kullancscsípés miatt bekövetkezô Lime-kór vagy
agyvelôgyulladás
• Vérmérgezés
• Mérgezések (pl. étel-, gyógyszer-, gombamérgezés)
• Megtámadás (tettlegesség, erôszak)

9. Kisebb és közepes fokú rokkantságnál (10–35% közötti maradandó egészségkárosodásnál) az adott
fix összeget fizeti ki a biztosító.
10. Súlyos rokkantságnál (a 35%-ot meghaladó maradandó egészségkárosodásnál) az adott összegnek a
károsodás mértékével megegyezô százalékát fizeti
ki a biztosító.

4. A maradó fogak törése esetén.
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6. 24 órát elérô, baleset miatti kórházi ápolás esetén
minden kórházban töltött napra.

5. Ha a baleseti sérülés miatt sürgôsségi ellátás válik
szükségessé, akkor a 48 órán belül indokoltan felmerült, és számlával igazolt költségeket (pl. utazásra,
gyógykezelésre) az adott összegig megtéríti a biztosító.

11. Bármely okból történô elhalálozáskor a választott
csomag szerinti összeget téríti a biztosító.
12. Baleseti okból bekövetkező halál esetén a választott
csomag szerinti összeget téríti a biztosító.

A biztosítás feltételeit megtekintheti az intézményben, ügyfélszolgálati irodáinkban, valamint a honlapunkon.
UNIQA Biztosító Zrt., 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74. · Tel.: +36 1 5445-555 · Fax: +36 1 2386-060 · www.uniqa.hu
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Nyilatkozat a biztosítás megkötésérôl
1. A biztosított (törvényes képviselôje) aláírásommal igazolom, hogy a Jövô generáció II. diákbiztosítás
feltételeit megismertem és azt meg kívánom kötni.
2. A biztosított, illetve – kiskorú biztosított esetén – törvényes képviselôje a Nyilatkozat aláírásával felhatalmazza kezelôorvosait, az ôt kezelô kórházakat és egészségügyi intézményeket, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat és a társadalombiztosítási kifizetôhelyeket, hogy az általuk nyilvántartott – a kockázat
elvállalásával és a biztosítási esemény bekövetkezésével összefüggô, a biztosított egészségi állapotára és
egészségbiztosítási ellátásaira vonatkozó – adatokat a biztosítónak a biztosító kérésére átadják.
3. A biztosítási szerzõdés részét képezõ Nyilatkozat aláírásával a biztosított (törvényes képviselõje) hozzájárul, hogy adatait a biztosított egészségi állapotára vonatkozó adatokat is beleértve – a biztosító nyilvántartsa, kezelje és a biztosítási titokra vonatkozó rendelkezések betartása mellett a biztosító külföldi biztosítóhoz, viszontbiztosítóhoz vagy külföldi adatkezelõ szervezethez továbbíthassa.

Választott csomag
Kérjük, a megfelelô csomagot x-szel jelölje:

Standard
Plusz
Optimum
Prémium

600 Ft/év
1200 Ft/év
1800 Ft/év
3200 Ft/év

Iskola (nevelôintézmény) megnevezése, címe:

Biztosított diák neve:
Születési dátuma:

Osztálya:
Édesanyja neve:

Törvényes képviselô neve:
Címe:

Vezetékes/mobiltelefon:

Dátum:
A biztosított (kiskorú biztosított esetén a törvényes képviselô ) aláírása

