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GPA: CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁS 

AJÁNLATKÉRŐ ADATLAP 

CÉG/SZERZŐDŐ neve:  

CÉG/SZERZŐDŐ címe:  

SZERZŐDŐ tevékenysége:  

ALKUSZ neve:   

 

BIZTOSÍTOTTAK csoportja: Vezetők 
Szellemi 

alkalmazottak 
Fizikai 

alkalmazottak 

Létszám    

 

BIZTOSÍTÁSI IDŐSZAK 
Az adott csoportra vonatkozó biztosítási időszakot jelölje 

X-szel 

24 órás    

munkahelyi    

munkhelyi és úti    

Speciális    

 

IGÉNYELT SZOLGÁLTATÁSOK Kérjük a biztosítási összegeket számokkal megadni 

Baleseti haláleset    

Baleseti maradandó teljes rokkantság (100 %)    

Baleseti maradandó rokkantság (1-100 %)    

Közúti közlekedés alatt bekövetkezett balesetből 
származó halál 

   

Közúti közlekedés alatt bekövetkezett balesetből 
származó maradandó teljes rokkantság (100 %) 

   

Közúti közlekedés alatt bekövetkezett balesetből 
származó maradandó rokkantság (1-100 %) 
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Kórházi napi térítés baleset esetén / 1-365 napig    

Önrész    

Kiterjesztés – lábadozási támogatás (baleset esetén) a 
kórházi tartózkodással megegyező időtartamra 

   

Kórházi napi térítés baleset és betegség esetén / 1-365 
napig 

   

Önrész    

Kiterjesztés – lábadozási támogatás (baleset, betegség 
esetén) a kórházi tartózkodással megegyező 
időtartamra 

   

Baleseti eredetű csonttörés (egyösszegű)    

Égési sérülések (%)    

Baleset esetére szóló műtéti térítés    

Önrész    

Általános műtéti térítés baleset és betegség esetén    

Önrész    

Ideiglenes teljes keresőképtelenség baleset esetén 
(egyösszegű) 

   

Önrész    

Ideiglenes teljes keresőképtelenség  baleset esetén 
(napi térítés) max. a napi nettó bér 100 %-a 

   

Önrész    

Ideiglenes teljes keresőképtelenség  betegség esetén 
(napi térítés), ** max. a napi nettó bér 85 %-a 

   

Önrész 7 nap 7 nap 7 nap 

Baleseti költségtérítés    

Kritikus betegségek*    

Várakozási idő 90 nap 90 nap 90 nap 

 

DÍJFIZETÉSI GYAKORISÁG A megfelelőt kérjük jelölje X-szel 

Éves  

Féléves  

Negyedéves  
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*Biztosítási ajánlat kidolgozásához csoportonkénti lista szükséges az alábbi adatokkal: név, születési idő, beosztás. 

**Biztosítási ajánlat kidolgozásához 3 évre visszamenőleg kárstatisztika szükséges. 

 

A piacon egyedülálló ingyenes kiterjesztések szolgáltatásainkhoz: 

 

Baleseti halál esetén: 

• Égésből eredő baleseti halál esetén 200%-os térítés 

• Amennyiben a biztosítottnak van gyermeke, a biztosítási összeg 2%-kal nő, max. 10%-kal 

• Temetési költségek baleseti halál esetén 

 

Baleseti maradandó rokkantság (1-100 %) esetén: 

• Baleseti maradandó teljes rokkantság (100%) esetén Biztosított átképzése kapcsán felmerült ésszerű költségek 

• Baleseti maradandó rokkantság (1-100%) esetén kerekesszék költsége, valamint lakás, ház, illetve gépjármű 
átalakítási költségeinek térítése, amennyiben a biztosító kerekesszék térítésre is nyújt fedezetet (max. 500.000 Ft-ig) 

 

Kórházi napi térítés baleset esetén / 1-365 napig esetén: 

• Eszméletlenség minden napja után – max. 365 napra a kórházi napi térítés összegét fizeti a Biztosító a kórházi napi 
térítés alapján fizetett összegen felül 

• Amennyiben a Biztosított legalább 5 napot kórházban tartózkodik, kifizetjük a vele egy háztartásban élő családtagok 
utazási költségeit, amennyiben a kórház legalább 50 km távolságra van a lakóhelytől (max. 50.000.-Ft) 

 

Kórházi napi térítés baleset és betegség esetén / 1-365 napig** esetén: 

• Eszméletlenség minden napja után – max. 365 napra a kórházi napi térítés összegét fizeti a Biztosító a kórházi napi 
térítés alapján fizetett összegen felül) 

• Amennyiben a Biztosított legalább 5 napot kórházban tartózkodik, kifizetjük a vele egy háztartásban élő családtagok 
utazási költségeit, amennyiben a kórház legalább 50 km távolságra van a lakóhelytől (max. 50.000.-Ft) 

 

Kapcsolat 

Benkő Szilvia 

Csoportvezető Kockázatvállaló 

+36-1-801-0886 

szilvia.benko@colonnade.hu 

Balla Nikoletta 

Kockázatvállaló 

+36-1-801-0867 

nikoletta.balla@colonnade.hu 

 

 

 

Érvényes: 2018. július 1-től 


