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Termékbemutató 
a TestŐr kockázati élet-, 
baleset- és
egészségbiztosításhoz

Ismerős az érzés, hogy „velem ilyen úgysem történhet”? Gondolt már arra, hogy komolyabb baleset vagy 
betegség esetén hogyan pótolná kieső jövedelmét? Miből tudná finanszírozni a felmerülő, akár magas költ-
ségeket? Hogyan gondoskodna gyermekeiről, szeretteiről? Hogyan tartaná fenn addig megszokott élet-
színvonalát? A remény önmagában nem elég.
A TestŐr teljes életre szóló gondoskodást nyújthat Önnek és családjának! Mert az élet törékeny: nem elég 
a szerencsére bíznia, hogy a nehezebb időszakokban éppen lesz-e mihez nyúlnia. Készüljön tudatosan a 
váratlan helyzetekre!

A Generali Biztosító Zrt. élet-, baleset- és egészségbiztosí-
tásaival nyugodtan felkészülhet a váratlan helyzetekkel járó 
anyagi nehézségekre. Széles termékpalettánkból választhatja 
ki az igényeinek megfelelő védelmet nyújtó szolgáltatásokat. 
Mindezt szakszerű és ügyfélbarát kiszolgálással, versenyké-
pes díjakon kínáljuk Önnek.

Bónusz* – 20% díj visszajár!

Amennyiben legalább 10 éves tartamú szerződést köt, és a 
tartam során nem történt kárkifizetés, továbbá a szerződés-
ben szereplő biztosítási összegeket sem csökkentette, akkor 
lejáratkor az addig befizetett díjak 20%-át kármentességi bó-
nuszként visszafizetjük!
– 10 éves tartam esetén 2 év díját fizetjük vissza,
– 15 éves tartam esetén 3 év díját fizetjük vissza,
– 20 éves tartam esetén 4 év díját fizetjük vissza!

Ajándék szűrőprogram**

Amennyiben legalább 10 éves tartamú szerződést köt és a 
szerződésben szereplő biztosítási összegeket nem csökken-
ti a tartam során, 5 évente ingyenes szűrőprogramon vehet 
részt. Számunkra kiemelten fontos egészsége megőrzése és 
a betegségek megelőzése!

Kinek ajánljuk a TestŐr biztosításunkat?

Mindenkinek, hiszen az élet kiszámíthatatlan. Bármikor tör-
ténhet váratlan betegség vagy baleset, amely átmenetileg 
vagy véglegesen megváltoztathatja az addig megszokott 

életvitelt. Ilyen esetben segíthet a biztosítás a kieső jövede-
lem pótlásával, a felmerülő, jelentős összegű költségek finan-
szírozásával.

Miért előnyös a TestŐr élet-, baleset- és  
egészségbiztosítás Ön és családja számára?

– A kockázati életbiztosítás segítségével váratlan tragédia 
esetén a család életszínvonala megőrizhető, így bizton-
ságban tudhatja mindazokat, akik az Ön számára a leg-
fontosabbak.

– Hiteltartozás esetén a biztosító szolgáltatása segítséget 
nyújt a törlesztőrészletek fizetésében halál, rokkantság, 
súlyos betegség vagy műtét bekövetkeztekor. Baleset 
vagy betegség idejére járó táppénzt jelentősen kiegészít-
heti, így nagyobb anyagi biztonságban tudhatja családját.

– Súlyos betegség vagy baleset esetén a biztosító szolgál-
tatásával javíthatja életminőségét, a korszerű, de egyben 
drága gyógyászati eljárások és segédeszközök elérhető-
vé válnak, szükség esetén átalakíttathatja otthonát.

– Nagyon komoly pénzügyi segítséget kaphat a leginkább 
rettegett betegségekkel vívott küzdelemben a gyógyulást 
követően pedig esélyt a mindennapi életbe való visszaté-
résre.

– A TestŐr a biztosítási piacon egyedülállóan rugalmas biz-
tosítás: a kockázatok és a biztosítási összegek az Ön igé-
nyeinek megfelelően szabadon választhatóak.

* A bónusz kifizetésének pontos feltételeit a TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítási általános szerződési 
feltételek V. fejezete tartalmazza!

** Az ajándék szűrőprogram pontos feltételeit a TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítási általános szerződési 
feltételek V. fejezete tartalmazza!N
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– Magas balesetbiztosítási összegek orvosi vizsgálat nélkül.
– Jutalmazzuk  az  egészséges  életmódot,  a  nem  dohány-

zóknak  és  a  keveset dohányzóknak kedvezményes áron 
kínáljuk kockázati életbiztosításunkat!

– A teljes család biztosítható egyetlen szerződésben, melyre 
még kedvezményt is biztosítunk. 

Széles körű, magas színvonalú szolgáltatások

Biztosításaink széles körű és magas színvonalú szolgáltatásaik-
kal kiemelkednek a hasonló biztosítások közül!
– Egészség, és balesetbiztosításainknál nem csak a kockázat-

viselés alatt, hanem a balesettől számított egy illetve két éven 
belül bekövetkező események esetén is szolgáltatunk, füg-
getlenül attól, hogy közben az adott biztosítás esetleg már 
lejárt!

– A biztosított lejárati életkora társaságunknál kiemelkedően 
magas: élet- és balesetbiztosítások esetén 80 év, egészség-
biztosítások esetén 70 év!

Személyre szabott védelem

TestŐr biztosítását személyre szabottan állíthatja össze! Huszon-
két különböző biztosítási kockázat – kockázati életbiztosítás, 
tizenháromféle balesetbiztosítás, nyolcféle egészségbiztosítás – 
áll a rendelkezésére. Ezek közül választhatja ki az Ön és családja 
számára legmegfelelőbb és legfontosabb szolgáltatásokat.

Milyen esetekre köthető és hogyan szolgáltat  
a kockázati életbiztosítás?

A kockázati életbiztosítással gondoskodhat családjáról, ha Ön 
már nem segíthet nekik. Megteremtheti a család hirtelen felme-
rülő nagyobb, egyszeri kiadásainak anyagi hátterét, hitelfedezet-
ként használható, vagy biztosíthatja a temetési költségeket. A 
biztosító a biztosítottnak a kockázatviselés tartama alatt bekö-
vetkező halála esetén kifizeti a haláleseti szolgáltatásra jogosult 
kedvezményezett részére az aktuális biztosítási összeget.

A beépített előrehozott szolgáltatással még élete során rendel-
kezhet a kifizetett biztosítási összeg felett.

Milyen esetekre köthető balesetbiztosítás és  
hogyan szolgáltat?

Baleseti halálra vonatkozó biztosítás
Baleset miatti, a balesettől számított 1 éven belül bekövetkező 
halál esetén a biztosító kifizeti a haláleseti szolgáltatásra jogosult 
kedvezményezett részére az aktuális biztosítási összeget.

Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodásra  
vonatkozó biztosítás
– lineáris térítéssel, a maradandó egészségkárosodás mérté-

kével – melynek megállapítása a balesettől számított 4 évig 
kérhető! – megegyező arányú biztosítási összeg kerül kifize-
tésre, vagy

– progresszív térítéssel, 25%-osnál alacsonyabb mértékű 
egészségkárosodás esetén, az egészségkárosodás mérté- 
kével megegyező, 25% feletti egészségkárosodás esetén 
ennél magasabb mértékű szolgáltatás (pl. 100%-os egész- 
ségkárosodás esetén a biztosítási összeg 225%-a) kerül kifi-
zetésre, illetve

– 50%-ot meghaladó mértékű egészségkárosodás esetén 
egyösszegű térítéssel, a biztosító kifizeti az aktuális biztosí- 
tási összeget.

E három közül egy szerződésen belül csak az egyik választható! 
A biztosító szolgáltatása segítséget nyújthat a biztosítottnak a 
rehabilitációs költségek finanszírozásában.

Csonttörésre vonatkozó biztosítás
Csonttörés esetén balesetenként, a törések számától és súlyos-
ságától függetlenül kifizetjük az aktuális biztosítási összeget.

Lágyrészek sérülésére vonatkozó biztosítás
Ficam, szalagszakadás, izomszakadás esetén – az események 
számától függetlenül – balesetenként biztosítási összeg szolgál-
tatás.

Baleseti kórházi napi térítés biztosítás
Baleset miatti, a balesettől számított két éven belüli kórházi fek-
vőbeteg-ellátás esetén a biztosító napi térítést fizet a kórházi 
ápolás időtartamára. Intenzív osztályon való tartózkodás esetén 
dupla biztosítási összeg kerül kifizetésre.

Baleseti műtéti térítés biztosítás
Baleset miatt szükséges, a balesettől számított két éven belül 
elvégzett műtétek esetén a biztosító kifizeti biztosítási összeg, 
a feltételekben megadott műtéti besorolás alapján, meghatáro-
zott százalékát; több egyidejű műtét esetén csak a legmagasabb 
százalékos besorolású műtét alapján, balesetenként azonban 
nincs korlátozva a műtétek száma, így egy balesetből kifolyólag 
több alkalommal is történhet szolgáltatás.

Égési sérülésre vonatkozó biztosítás
Baleset következtében elszenvedett égési sérülés esetén az égé-
si sérülés fokától és kiterjedtségétől függően a biztosító kifizeti 
a biztosítási összeg feltételekben megadott százalékát. A fejet 
érintő súlyos égés esetén a kifizetendő biztosítási összeget meg-
kétszerezzük.

Baleseti keresőképtelenségi napi térítés
Balesetből eredő, a balesettől számított két éven belüli kereső-
képtelenség esetén a biztosító az önrész letelte után napi térí- 
tést fizet a biztosított számára. Egy balesettel összefüggésben 
legfeljebb 150 napra teljesít szolgáltatást a biztosító.

Közlekedési baleseti halálra vonatkozó biztosítás
Közlekedési baleset miatti, a balesettől számított egy éven belül 
bekövetkező halál esetén a biztosító kifizeti a haláleseti szolgál-
tatásra jogosult kedvezményezett részére az aktuális biztosítási 
összeget.
 
Közlekedési balesetből eredő maradandó  
egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás
A biztosító az egészségkárosodás mértékével – melynek megál-
lapítása a balesettől számított 4 évig kérhető! – megegyező ará-
nyú biztosítási összeget fizeti ki a biztosított számára.

Baleseti költségtérítés
Baleset következtében, a balesettől számított két éven belül 
felmerült, Magyarországon kiállított számlával igazolt mentési, 
szállítási és fogászati költségeket, valamint a gyógyászati segéd-
eszközök beszerzésének költségeit téríti meg a biztosító a bizto-
sítási összeg erejéig.
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Milyen esetekre köthető egészségbiztosítás és  
hogyan szolgáltat?

Kórházi napi térítés biztosítás
betegség vagy baleset következménye miatt szükséges, (baleset 
esetén a balesettől számított két éven belül történő) kórházi fek-
vőbeteg ellátás esetén a biztosító napi térítést fizet a biztosított-
nak a kórházi ápolás idejére. Egy biztosítási éven belül legfeljebb 
120 kórházi ellátási napra térít a biztosító. Intenzív osztályon való 
tartózkodás esetén dupla biztosítási összeg kerül kifizetésre.

Műtéti térítés biztosítás
Betegség vagy baleset miatt szükséges, (baleset esetén a bal-
esettől számított két éven belül elvégzett) műtét esetén a bizto- 
sító kifizeti a biztosítási összeg, a feltételekben megadott mű-
téti besorolás alapján, meghatározott százalékát; több egyidejű 
műtét esetén csak a legmagasabb százalékos besorolású műtét 
alapján, míg balesetenként nincs korlátozva a műtétek száma, 
így egy balesetből kifolyólag több alkalommal is történhet szol-
gáltatás.

Rosszindulatú daganatos betegségek
Rosszindulatú daganatos betegség diagnosztizálása esetén a 
biztosítási összeg a szolgáltatás.

40 elemű kiemelt kockázatú betegségek
A kiemelt kockázatú betegség (rosszindulatú daganatos megbe-
tegedés, szívinfarktus, agyi érkatasztrófa, krónikus veseelégte-
lenség, AIDS, szervátültetés, szívkoszorúér-műtét (by-pass) stb.) 
diagnosztizálása vagy a fenti okokból bekövetkező halál esetén 
a biztosító kifizeti az aktuális biztosítási összeget. Több betegség 
bekövetkezése esetén is csak egyszer térít a biztosító.

Daganatdiagnosztika
Daganatos betegség gyanúja esetén felmerülő (pl. daganatdiag-
nosztika, szakorvosi vizsgálatok stb.) költségek térítése, a bizto-
sítási összeg mértékéig.

69%-ot meghaladó mértékű maradandó  
egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás
Betegség vagy baleset következtében az Orvosszakértői intézet 
szakvéleményében megállapított 69%-ot meghaladó mértékű 
maradandó egészségkárosodás esetén a biztosító kifizeti az ak-
tuális biztosítási összeget.

39%-ot meghaladó mértékű maradandó  
egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás
Betegség vagy baleset következtében az Orvosszakértői intézet 
szakvéleményében megállapított 39%-ot meghaladó mértékű 
maradandó egészségkárosodás esetén a biztosító kifizeti az ak-
tuális biztosítási összeget.

Keresőképtelenségi napi térítés biztosítás
Betegség vagy baleset miatt (baleset esetén a balesettől számí-
tott két éven belül) bekövetkező keresőképtelenség esetén a biz-
tosító az önrész letelte után napi térítést szolgáltat. Egy baleset-
tel összefüggésben legfeljebb 300 napra teljesít szolgáltatást a 
biztosító, betegség esetén pedig évente legfeljebb 90 napra).

Fontos tudnivalók

– Az érvényesen létrejött szerződés kockázatviselése annak a 
napnak a 0. órájával kezdődik, amikor az első díj (díjelőleg) a 
biztosító számlájára beérkezik, vagy az első díjat (díjelőleget) 
a biztosítási ügynök nyugtával igazolható módon átvette.

– A biztosító a szerződés kezdetétől számított 6 hónapon (vá-
rakozási időn) belül korlátozottan, csak a balesetből eredő 
biztosítási eseményekre szolgáltat. Ez a korlátozás azonban 
egy orvosi vizsgálattal elkerülhető és a biztosított így már az 
első perctől kezdve teljes körű védelmet élvezhet.

– A biztosító a kockázatviselés tartama alatt bekövetkező biz-
tosítási események esetén szolgáltat, illetve baleseti eredetű 
eseményeknél a kockázatviselés tartama alatt bekövetkező 
balesettől számított egy illetve két éven belül bekövetkező ese-
mények esetén, a feltételekben megfogalmazottak alapján.

– A rendszeresen fizetendő éves díj havi, negyedéves, féléves, 
éves részletekben is fizethető. A biztosító havi díjfizetéstől el-
térő fizetési ütem esetén kedvezményt adhat!

– Amennyiben díjelmaradás történik, és a szerződő az elmaradt 
díj esedékességétől számított 3 hónapig nem fizeti meg az el-
maradt díjakat, akkor a szerződés kifizetés nélkül megszűnik.

– A különböző biztosítások esetén különböző biztosítási ösz-
szegeket választhat. A biztosítás értékállóságának megőr-
zése érdekében a biztosítási évfordulót megelőzően küldött 
értékkövetési ajánlat alapján – lehetőség van a biztosítási 
összegek értékkövetésére. Az aktuális biztosítási összeg az 
értékkövetésnek megfelelően megnövelt biztosítási összeg.

– A biztosító a biztosítási esemény bejelentését követően a tel-
jesítéshez szükséges dokumentumok beérkezését követő 15 
napon belül fizeti ki a szolgáltatást.

– A biztosított életében esedékes szolgáltatások esetén a biz-
tosító a biztosítottnak szolgáltat, a biztosított halála esetén 
pedig a haláleseti kedvezményezettnek, vagy annak hiányá-
ban a biztosított örököseinek.
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A Generali Biztosító Magyarország egyik vezető biztosítótársasága, a nemzetközi Generali Csoport tagja, mely az egyik leg-
nagyobb világméretű biztosítási szolgáltató. A Generali nagy múltú, stabil biztosító, mely 1831-es alapítása óta áll az ügyfelek 
szolgálatában. A világszerte több mint 76 ezer alkalmazottat foglalkoztató és 66 országban jelen lévő csoport, vezető szerepet 
tölt be a nyugat-európai piacokon, valamint egyre fontosabb szereplője a közép-kelet-európai és ázsiai piacoknak. 

Küldetésünk, hogy testreszabott és elérhető biztosítási megoldásokkal – hozzájárulva ügyfeleink öngondoskodásához, egész-
ségmegőrzéséhez és vagyonvédelméhez – tevékenyen óvjuk és jobbá tegyük az emberek életét, és az első számú választás 
legyünk mindenki számára. 

Cégcsoportunk számára rendkívül fontos továbbá, hogy támogatóként lépjen fel az élet szinte valamennyi területén, a megelő-
zéstől a gondoskodásig, valamint, hogy ügyfeleink elégedettségének növelése érdekében világszerte, a Generali 66 országának 
72 millió nemzetközi és hazai ügyfelét egyszerűbb és okosabb megoldásokkal szolgáljuk ki.

A Generali 
Magyarország 
egyik vezető 
biztosítója 

Elérhetőségeink

• A Generali Biztosító Zrt. honlapja – generali.hu – a hét minden napján, a nap 24 órájában áll rendelkezésére.

• Generali Online Szerződéseim – internetes szerződéskezelő rendszer segítségével megtekintheti a szerződéseivel kap-
csolatos fontos információkat. Többek között tájékoztatást kaphat díjfizetéseiről, biztosítási összegeiről, biztosítási ta-
nácsadójának elérhetőségeiről. Lehetősége van a személyes adataiban történt változásokat bejelenteni, vagy szerződés-
módosítási igényeit jelezni társaságunk felé.

• A Telefonos ügyfélszolgálat +36 1 452 3333 munkanapokon 8–20 óra között áll az Ön rendelkezésére. Az 1-es menü-
pont kiválasztása után munkatársaink teljes körű felvilágosítást adnak szerződésével kapcsolatban felmerült kérdéseire, 
valamint szükség esetén rögzítik igényeit. Többek között rendszeres befizetéseiről, módosításokról kérhet információt. A 
szolgáltatások igénybevételének feltételeiről munkatársaink tudnak részletes információval szolgálni.

 Adat- és szerződésmódosítási nyomtatványok, bizonylatok, díjértesítők igényelhetők a generali.hu címen vagy a Telefo-
nos ügyfélszolgálat munkatársaitól.

• Személyes ügyfélszolgálatainkon munkatársaink országszerte állnak az Ön rendelkezésére.

• Levelezési cím: Generali Biztosító Zrt., 7602 Pécs, Pf. 888

• Fax: +36 1 451 3857


