Az OTP Csoport partnere

Tájékoztató az MLSZ és az MLSZ megyei igazgatóságok által szervezett
Grassroots programban résztvevők számára a Groupama Biztosító által
nyújtott Élet- és Balesetbiztosításról
kötvényszám: 849141569

Biztosítottak az MLSZ Grassroots Coca-Cola Cup programban résztvevő középiskolás diák
labdarúgó sportolók.
Szolgáltatások: A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége a biztosítottak esetében a haláleseti
és rokkantsági szolgáltatások tekintetében időbeli és területi korlátozás nélkül fennáll. A
Biztosító szolgáltatási kötelezettsége a haláleseti és rokkantsági szolgáltatások kivételével a
kockázatviselési időszakon belül a mérkőzéseken (hivatalos verseny és barátságos verseny),
edzéseken, edzőtáborokban bekövetkező biztosítási eseményekre terjed ki, valamint az
esemény helyszínére történő utazásra és a visszaútra.
Szolgáltatási táblázat:
Szolgáltatás megnevezése
Bármely halál (kockázati élet)
Baleseti rokkantság - 100%-os
Baleseti rokkantság - 1-99%-os
Baleseti kórházi napi térítés (önrész: 0 nap meghaladásos, maximálisan térített
napok száma: 90 nap)
Baleseti műtéti térítés – nagyműtét esetén
Csonttörés, csontrepedés*

Biztosítási összegek
100 000 Ft
200 000 Ft
200 000 Ft arányos része
2 000 Ft
100 000 Ft
20 000 Ft

A Biztosító egy biztosítási eseményből eredően csak egy, a legnagyobb összegű térítésre
jogosító szolgáltatásra fizet.
*Csonttörés: Csonttörés és csontrepedés esetén a szolgáltatás a táblázatban meghatározott
biztosítási összeg 100%-a, kivéve az alább felsorolt csonttörést/csontrepedést, ahol a
szolgáltatás a biztosítási összeg 50%-a:
-

kéztőcsont, kézközépcsont, ujjperccsont,
lábtőcsont, lábközépcsont, ujjperccsont,
borda, szegycsont, orrcsont,
élő fog törése.

Egy adott biztosítási eseményből eredő több csont törése esetén a biztosító egy, a magasabb
szolgáltatásra jogosító csonttörés alapján teljesít szolgáltatást.

A vitás kérdésekben, illetve a fenti felsorolásban nem szereplő csontsérülés, de a
felsorolásban jelzett testrészt ért sérülés esetén a szolgáltatás mértékét a biztosító orvosa
állapítja meg.
A szerződésre vonatkozó biztosítási feltételek:
-

Groupama Biztosító Zrt. Baleset- és Egészségbiztosítási Általános Feltételei és
Ügyféltájékoztató
Groupama Biztosító Zrt. Életbiztosítás Általános Feltételei és Ügyféltájékoztató
GB160 jelű Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítás Különös Feltételei és
Ügyféltájékoztató

Szolgáltatási igénybejelentéshez szükséges dokumentumok: Amennyiben biztosítási
esemény történik, kérjük, töltse ki a biztosítási eseményekhez kapcsolódó megfelelő
igénybejelentő lapot, mely elérhető az MLSZ és az MLSZ megyei igazgatóságainak
honlapjain, valamint a Groupama Biztosító honlapján és a www. groupama.hu honlapon a
’Hasznos dokumentumok életbiztosítási ügyintézéshez’oldalon, és ügyfélszolgálatain
országszerte.
Igénybejelentő lapok:
12205/1: Baleseti műtét-, baleseti rokkantság-, baleseti kórházi ápolásra szóló kárbejelentő
12203/1: Baleseti halál esetére szóló kárbejelentő
12204/1: Nem baleseti halálra szóló kárbejelentő
A hiánytalanul kitöltött igénybejelentő mellé többek közt az alábbi dokumentumokat
szükséges csatolni:
a baleset helyszínén felvett baleseti jegyzőkönyv,
a Grassroots Coca-Cola program keretében megrendezett torna szervezője által
kiállított igazolás, hogy a sérült sportoló a Grassroots Coca-Cola tornán részt vett,
a Grassroots Coca-Cola program csapatvezetője által kiállított igazolás, hogy a
sérült sportoló a Grassroots program keretében megrendezett edzésén/foglalkozásán
vett részt,
a Grassroots Coca-Cola program csapatvezetője által kiállított igazolás, hogy a
sérült sportoló a Grassroots Coca-Cola program keretében megrendezett tornára
történt oda-vissza utazás során sérült meg,
a sérülést követő első orvosi igazolás (ambuláns lap),
balesetből eredő műtét esetén, WHO kóddal jelölt zárójelentés,
a szolgáltatást igénylő személy biztosított csoporthoz tartozását igazoló
dokumentumokat,
a biztosítási esemény bekövetkeztével és annak következményeivel kapcsolatos
kezelőorvosi, orvosi dokumentációk, orvosi vizsgálat eredményei, orvosszakértői
véleményezések,
rokkantsági ellátásra való jogosulttá válás esetén az illetékes társadalmbiztosítási
szerv jogerős határozatát az 1-30%-os mértékű egészségi állapot fennállásáról,
a biztosított születési idejét hitelt érdemlően igazoló okiratát,
halotti anyakönyvi kivonat,
a halál okát igazoló halottvizsgálati bizonyítvány, boncolási jegyzőkönyv, hatósági
és igazságügyi orvosszakértői vizsgálat eredményei.
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a biztosítási esemény bekövetkeztével és annak következményeivel kapcsolatos
kezelőorvosi
orvosi
dokumentációk,
orvosi
vizsgálat
eredményei,
keresőképtelenséget igazoló dokumentációk, orvosszakértői véleményezések,
a Groupama Biztosító Zrt. Életbiztosítás Általános Feltételei és Ügyféltájékoztatója
21.§ és a 22. §-aiban, a Groupama Biztosító Zrt. Baleset- és Egészségbiztosítási
Általános Feltételei és Ügyféltájékoztatója 21.§ és a 22. §-aiban, és a GB160 jelű
Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítás Különös Feltételei és
Ügyféltájékoztatója 19. §-ban meghatározott, a biztosító mentesülése és a kizárt
kockázatok esetei ellenőrzéséhez szükséges hatósági eljárás során keletkezett iratok
és orvosszakértői dokumentációk,
a kedvezményezett azonosítását hitelt érdemlően igazoló okirat, alapító okirat,
jogerős hagyatéki végzés, örökélési bizonyítvány, jogerős gyámhatósági határozat.

Sérülést követően a kárbejelentés és a balesethez kapcsolódó dokumentumok a Groupama
Biztosító bármelyik ügyfélszolgálati irodájában leadhatóak.
A tájékoztatás nem teljes körű, nem tartalmazza a biztosítással kapcsolatos valamennyi
információt. A biztosító szolgáltatásait a vonatkozó biztosítási feltételek szerint nyújtja. A
teljes körű tájékozódás – különösen a biztosító mentesülésének és kizárásának esetei érdekében kérjük, mindenképpen ismerje meg a biztosításunkra vonatkozó részletes
biztosítási feltételeket, mely a Groupama Biztosító honlapján és ügyfélszolgálati irodáiban,
valamint az MLSZ, illetve az MLSZ megyei igazgatóságainak honlapjain elérhető.
Jelen szerződési feltételekkel kapcsolatban felmerülő esetleges kérdés, panasz esetén
ügyfeleink személyesen a biztosító ügyfélszolgálati irodáiban dolgozó munkatársaihoz
fordulhatnak. Ügyfélszolgálati irodáink elérhetőségéről a www.groupama.hu weboldalunkon
tájékozódhat. Telefonon keresztül a biztosító TeleCenter +36 1 467 3500 telefonszámán,
illetve elektronikus levélben a www.groupama.hu weboldal „Írjon nekünk” menüpontjában is
állunk rendelkezésére. Amennyiben írásban kíván bejelentést tenni azt az 1380 Budapest, Pf.
1049 levélcímen és a +36 1 361 0091 telefax számon is megteheti.
A biztosító felett a szakmai felügyeletet a Magyar Nemzeti Bank gyakorolja. A Magyar
Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ elérhetőségei: 1013 Budapest, Krisztina
körút 39., levélcím: 1534 Budapest, BKKP Pf. 777, központi telefonszáma: +36 1 489 9100,
helyi tarifával hívható telefonszám: +36 40 203 776, központi fax: +36 1 489 9102, e-mail:
ugyfelszolgalat@mnb.hu.
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben foglalt fogyasztóvédelmi
rendelkezések megsértése esetén a Magyar Nemzeti Banknál fogyasztóvédelmi ellenőrzési
eljárást kezdeményezhet, vagy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és
megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita
esetén bírósághoz fordulhat, vagy – amennyiben Ön fogyasztó – a Pénzügyi Békéltető
Testület (levélcím: 1013 Budapest, Krisztina körút 39. vagy 1525 Budapest, Pf. 172, telefon:
+36 1 489 9700, +36 40 203 776, e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu) eljárását
kezdeményezheti.
A bíróság eljárására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései
irányadóak. Panaszkezelésre vonatkozó további részletes információk, a biztosító
Panaszkezelési
Szabályzata
megtekinthetőek
a
www.groupama.hu
weboldal
„fogyasztóvédelem” menüpontjában.
Biztosítónk legfontosabb adatai:
Név: Groupama Biztosító Zrt.
Székhely: Magyarország, 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
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Levélcím: 1380 Budapest, Pf. 1049
Jogi formája: zártkörűen működő részvénytársaság (alapítva 1987)
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041071
Társaságunk a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál került bejegyzésre.
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