HIRDETMÉNY
UTAZÁSI VÉDELEM
CIB BANK ZRT. ÜZLETFELEI SZÁMÁRA NYÚJTOTT UTAZÁSI VÉDELEM FELTÉTELEI
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti Tisztelt Üzletfeleit, hogy a CIB Bank Zrt., mint
Szerződő és az AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe, mint Biztosító módosította a Csoportos biztosítási keretszerződést. A módosításról a
Bank az alábbiak szerint értesíti az Ügyfeleit, mint Biztosítottakat.

Jelenlegi rendelkezések
SZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁZAT
a CIB Utazási Védelem biztosításról a CirrusMaetro vállalati CIB
Kompaktkártya birtokosok részére

2015. május 20. napjától hatályos rendelkezések
SZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁZAT
a CIB Utazási Védelem biztosításról a CirrusMaestro vállalati, CIB
Kompakt, Visa Kompakt Üzleti Bankkártya kártya birtokosok részére

Minden CIB Bank Zrt. által kibocsátott CirrusMaestro vállalati és CIB
Kompakt birtokosának önkéntes utazási balesetbiztosítását az AIG
Europe Limited Magyarországi Fióktelepe nyújtja

Minden CIB Bank Zrt. által kibocsátott CirrusMaestro vállalati, és CIB
Kompakt, Visa Kompakt Üzleti Bankkártya birtokosának önkéntes
utazási balesetbiztosítását az AIG Europe Limited Magyarországi
Fióktelepe nyújtja

Utazási Balesetbiztosítás Általános és Különös feltételei
CIB Utazási Védelemről
Jelenlegi rendelkezések
Biztosított személy:

Utazási Balesetbiztosítás Általános és Különös feltételei
CIB Utazási Védelemről
2015. május 20. napjától hatályos rendelkezések
Biztosított személy: az alábbi bekezdéssel egészül ki:
Business/Üzleti kártya esetében Biztosított az a személy, aki nem fizikai
munkavállalás céljából utazik külföldre a kártyatulajdonos munkáltató
megbízásából. Business / Üzleti kártya magáncélú utazásra nem

Nem volt ilyen bekezdés.
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használható.
Áttételre került a Devizakülföldi fogalom meghatározásba.

Devizakülföldi személyek a biztosítási szolgáltatások igénybe vételére
ugyanúgy jogosultak, mint a devizabelföldi személyek, kivéve a
sürgősségi gyógyászati költségeket baleset és betegség esetén, mely
fedezetek a devizakülföldi személyek állampolgársága szerinti
ország(ok)ban nem érvényesek.
Devizakülföldi: az a természetes személy, aki az illetékes magyar
hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolvánnyal, külföldi
állampolgársága (ideértve az EGT ország állampolgárságát) miatt nem
rendelkezhet.

Devizakülföldi: az a természetes személy, aki az illetékes magyar
hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolvánnyal, külföldi
állampolgársága (ideértve az EGT ország állampolgárságát) miatt nem
rendelkezhet.
Devizakülföldi személyek a biztosítási szolgáltatások igénybe vételére
ugyanúgy jogosultak, mint a devizabelföldi személyek, kivéve a
sürgősségi gyógyászati költségeket baleset és betegség esetén, mely
fedezetek a devizakülföldi személyek állampolgársága szerinti
ország(ok)ban nem érvényesek.

2.1. A biztosítás tárgya és a biztosítási védelem hatályba lépése

2.1. A biztosítás tárgya és a biztosítási védelem hatályba lépése

A Biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget,
hogy a Bank által kibocsátott MasterCard Gold, MasterCard Business és
Visa Business, CIB Prémium Gold (Tensi kedvezményrendszerrel), CIB
MasterCard Gold (Tensi kedvezményrendszerrel), MasterCard Business
Gold megfizetett bankkártya éves díjában foglalt (Automatikusan
kapcsolódó CIB Utazási Védelem) - illetve az MasterCard Standard, Visa
Classic, Visa Electron, Visa Inspire, MasterCard Electronic, MasterCard
Unembossed, CIB Kompakt Vállalati és CirrusMaestro bankkártyák
esetében a kártyához önkéntesen kapcsolódó (Önkéntesen választható
CIB Utazási Védelem) CIB Utazási Védelemben foglalt biztosítási díj
ellenében, a jelen feltételek szerinti biztosítási események bekövetkezése
esetén, a szolgáltatási táblázatban megjelölt biztosítási összegek erejéig
biztosítási védelmet nyújt.

2.1.1. A Biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal
kötelezettséget, hogy a szolgáltatási táblázatban meghatározott, a Bank
által kibocsátott bankkártyák esetében biztosítási díj ellenében, a jelen
feltételek szerinti biztosítási események bekövetkezése esetén, a
szolgáltatási táblázatban megjelölt biztosítási összegek erejéig biztosítási
védelmet nyújt.

A

csoportos biztosítási

keretszerződés a

Bank és a

2.1.2. A biztosítási védelem a szolgáltatási táblázatban meghatározott
egyes bankkártyák esetében, automatikusan kapcsolódik a
bankkártyához. Ezekben az esetekben a Bank a biztosítási díj
Biztosítottra eső részét nem hárítja át az ügyfélre (a továbbiakban
Automatikusan kapcsolódó CIB Utazási Védelem).
2.1.3. A biztosítási védelem egyes, a szolgáltatási táblázatban

Biztosító
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megállapodásával jön létre, a Bank azon ügyfelei javára, akik a
szerződéshez a jelen feltételek szerint csatlakoznak. A Bank ügyfelei a
csoportos biztosítási szerződéshez kizárólag biztosítotti minőségben
csatlakozhatnak. őket nem illeti meg a szerződői minőség.

meghatározott bankkártyák esetében, önkéntesen választható. Ezekben
az esetekben a biztosítási díj Biztosítottra eső részét a Bank áthárítja az
ügyfélre (a továbbiakban Önkéntesen választható CIB Utazási
Védelem).

A jelen feltételek szerinti biztosítási védelem az Automatikusan
kapcsolódó CIB Utazási Védelem esetén a bankkártya igénylést követő
nap 0.00 órájakor, az Önkéntesen választható CIB Utazási Védelem
esetén az éves biztosítási díj Ügyfél általi megfizetését követően nap
0.00 órájakor lép hatályba.

2.1.4. A csoportos biztosítási keretszerződés a Bank és a Biztosító
megállapodásával jön létre, a Bank azon ügyfelei javára, akik a
szerződéshez a jelen feltételek szerint csatlakoznak. A Bank ügyfelei a
csoportos biztosítási szerződéshez kizárólag biztosítotti minőségben
csatlakozhatnak, őket nem illeti meg a szerződői minőség, és a
későbbiekben sem léphetnek be a szerződő helyére.

Önkéntesen választható CIB Utazási Védelem esetében amennyiben a
kártyabirtokos a bankkártya szerződés aláírásával egyidejűleg igényli a
CIB Utazási Védelmet, úgy az a biztosítási fedezet hatályba lépéstől
számított 1 évig érvényes. Amennyiben utólag igényli a
bankkártyabirtokos az CIB Utazási Védelmet, úgy a kártyaforduló
hónapjának utolsó nap 24.00 óráig érvényes az Utazási Védelem. Az
Ügyfél a CIB Utazási Védelmet a biztosítási évfordulóra – a kártyaforduló
hónapjának utolsó napja - a Bankhoz írásban intézett felmondással
felmondhatja, a felmondási idő azonban 30 napnál nem lehet rövidebb.

2.1.5. A biztosítás adott Biztosítottra történő hatályba lépése
A jelen feltételek szerinti biztosítási védelem:
az Automatikusan kapcsolódó CIB Utazási Védelem esetén a
business/üzleti bankkártyához kapcsolódó CIB Utazási Védelem a
bankkártya igénylést, lakossági bankkártyához kapcsolódó CIB Utazási
Védelem a Biztosítotti Nyilatkozat megtételét követő nap 00:00 órájakor,
az Önkéntesen választható CIB Utazási Védelem esetén a Biztosítotti
Nyilatkozat megtételét követő nap 00:00 órájakor lép hatályba, ha az
áthárított biztosítási díjat a Bank sikeresen le tudta vonni az ügyfél adott
bankkártyához tartozó bankszámlájáról Önkéntesen választható CIB
Utazási Védelem esetében a biztosítási fedezet a hatályba lépéstől
számított 1 évig érvényes, mely időpont a továbbiakban biztosítási
évfordulónak minősül

Az Ügyfél írásbeli felmondásának hiányában a kártyafordulókor az
Utazási Védelem automatikusan meghosszabbításra kerül.
Önkéntesen választható CIB Utazási Védelem esetében a Bank a
biztosítás díját áthárítja az Ügyfélre, melyet az Ügyfél köteles megfizetni.
Az áthárított díjat az Ügyfél évente oly módon fizeti, hogy a díj a biztosítás
igénylésekor, illetve a biztosítási évfordulókor, azaz a kártyaforduló
napján automatikusan levonásra kerül az Ügyfél számlájáról.

2.1.6. Önkéntesen választható CIB Utazási Védelem felmondása és
meghosszabbítása

A csoportos biztosítási szerződéshez a biztosítottak az általuk tett
Biztosítotti Nyilatkozattal csatlakoznak, kivéve vállalati Ügyfélre
vonatkozó Automatikusan kapcsolódó CIB Utazási Védelem esetében,
mely esetben nincs külön Biztosítotti Nyilatkozat, azaz a bankkártya
igénylőlap Ügyfél általi aláírásával, vagy pedig távértékesítés esetén a

Az Ügyfél az Önkéntesen választható CIB Utazási Védelmet a biztosítási
évfordulóra a Bankhoz írásban intézett felmondással felmondhatja. A
felmondási idő 30 (harminc) nap. A felmondást a Szerződő
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bankkártya igényléssel történik a Biztosítottak csatlakozása a biztosítási
szerződéshez.

képviseletében eljáró CIB Biztosítási Alkusz Kft.-nél kell megtenni. A
CIB Biztosítási Alkusz Kft. levelezési címe: CIB Biztosítási Alkusz Kft.,
1027 Budapest, Medve utca 4-14.

A Biztosítotti Nyilatkozat az a dokumentum, amely tartalmazza az Ügyfél
és a Biztosított arra vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát, hogy a Bank
és a Biztosító között létrejött csoportos biztosítási keretszerződés
hatálya rá is kiterjedjen, és amely tartalmazza továbbá a Biztosított
jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztatást, így különösen a
hatóságokra, intézményekre vonatkozó titoktartási kötelezettség alóli
felmentést, valamint a Biztosítottnak a Kedvezményezett megjelölésére
vonatkozó hozzájárulását. A Biztosítotti Nyilatkozat a csoportos
biztosítási keretszerződés részét képezi.

Az Ügyfél írásbeli felmondásának hiányában az Önkéntesen választható
Utazási Védelem automatikusan meghosszabbításra kerül újabb 1 (egy)
évvel feltéve, hogy az Ügyfél a Biztosítottra eső biztosítási díjat megfizette
2.1.7. Biztosítási díj
Önkéntesen választható CIB Utazási Védelem esetében a Bank a
biztosítás díját áthárítja az Ügyfélre, melyet az Ügyfél köteles megfizetni
oly módon, hogy a bankkártyájához kapcsolódó bankszámlán a
díjterhelésig kellő fedezetet biztosít. Az áthárított díjat az Ügyfél évente
oly módon fizeti, hogy az első áthárított biztosítási díj a biztosítási
védelem igénylését követő két banki napon belül, ezt követően a második
áthárított biztosítási díjtól a biztosítási évfordulókor, automatikusan
levonásra kerül az Ügyfél számlájáról.
Ha második biztosítási évtől a CIB Utazási Védelem éves díját a
biztosítási évfordulókor a Bank nem tudta levonni az Ügyfél számlájáról,
az Ügyfélnek a biztosítás évfordulójától számított 30 nap áll a
rendelkezésére, hogy a biztosítási díj megfizetésre kerüljön.

Amennyiben a lakossági bankszámla esetében a bankszámlának több
tulajdonosa van önálló rendelkezési joggal, bármelyik bankszámla
tulajdonos Ügyfél megteheti a Biztosítotti Nyilatkozatot.
Amennyiben a lakossági bankszámla esetében a bankszámlának több
tulajdonosa van együttes rendelkezési joggal, az összes bankszámla
tulajdonos Ügyfél csak együtt teheti meg a Biztosítotti Nyilatkozatot.
Biztosítotti Nyilatkozatnak minősül az Ügyfélnek a távértékesítés
keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló
2005. évi XXV. törvény szerint távértékesítés keretében, távközlő
eszköz útján tett, bizonyítható és azonosítható módon rögzített
nyilatkozata – amely szerint az Ügyfél a szerződésre vonatkozó
tájékoztatás alapján egyértelműen kijelenti, hogy a
CIB Utazási
Védelemre a saját nevében vagy a Biztosított részére igényt tart
(továbbiakban: távközlő eszköz útján tett Biztosítotti Nyilatkozat).
A Bank a biztosítási védelem létrejöttének igazolásaként írásbeli
visszaigazolást küld az Ügyfél részére.

2.1.8. Biztosítottak csatlakozása a csoportos biztosítási szerződéshez
A csoportos biztosítási szerződéshez a biztosítottak az általuk tett
Biztosítotti Nyilatkozattal csatlakoznak, kivéve a Bank által
nagyvállalatnak minősített cégek business/üzleti kártyái (kivétel:
Kompakt kártya) esetén, ahol a bankkártya igényléssel történik a
Biztosítottak csatlakozása a biztosítási szerződéshez.

Amennyiben a távközlő eszköz útján tett Biztosítotti Nyilatkozatot az
Ügyfél teszi meg a Biztosított javára, az Ügyfél köteles a Biztosított
részére a Visszaigazoló levelet a kézhezvételtől számított olyan időben

A Biztosítotti Nyilatkozat az a dokumentum, amely tartalmazza az Ügyfél
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átadni, hogy a Biztosított élhessen a 2.4. pontban meghatározott
felmondás jogával.

és a Biztosított arra vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát, hogy a Bank
és a Biztosító között létrejött csoportos biztosítási keretszerződés
hatálya rá is kiterjedjen, és amely tartalmazza továbbá a Biztosított
jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztatást, így különösen a
hatóságokra, intézményekre vonatkozó titoktartási kötelezettség alóli
felmentést, valamint a Biztosítottnak a Kedvezményezett megjelölésére
vonatkozó hozzájárulását. A Biztosítotti Nyilatkozat a csoportos
biztosítási keretszerződés részét képezi.

Az Ügyfél visel minden abból eredő kárt vagy kockázatot, mely abból
származik, hogy nem teljesítette az előbbiekben meghatározott
kötelezettségét.

A Biztosítotti Nyilatkozatban e-mail címet kötelező megadni, ennek
hiányában a Biztosított a csoportos biztosítási szerződéshez nem
csatlakozhat.
Amennyiben a lakossági bankszámla esetében a bankszámlának több
tulajdonosa van önálló rendelkezési joggal, bármelyik bankszámla
tulajdonos Ügyfél megteheti a Biztosítotti Nyilatkozatot saját magát
számára az Önkéntesen választható CIB Utazási Védelem esetén
Amennyiben a lakossági bankszámla esetében a bankszámlának több
tulajdonosa van együttes rendelkezési joggal, az összes bankszámla
tulajdonos Ügyfél csak együtt teheti meg a Biztosítotti Nyilatkozatot.
Biztosítotti Nyilatkozatnak minősül az Ügyfélnek a távértékesítés
keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló
2005. évi XXV. törvény szerint távértékesítés keretében, távközlő
eszköz útján tett, bizonyítható és azonosítható módon rögzített
nyilatkozata – amely szerint az Ügyfél a szerződésre vonatkozó
tájékoztatás alapján egyértelműen kijelenti, hogy a CIB Utazási
Védelemre a saját nevében vagy a Biztosított részére igényt tart
(továbbiakban: távközlő eszköz útján tett Biztosítotti Nyilatkozat). A
Bank a biztosítási védelem létrejöttének igazolásaként írásbeli
visszaigazolást küld az Ügyfél részére.
Amennyiben a távközlő eszköz útján tett Biztosítotti Nyilatkozatot az
Ügyfél teszi meg a Biztosított javára, az Ügyfél köteles a Biztosított
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részére a Visszaigazoló levelet a kézhezvételtől számított olyan időben
átadni, hogy a Biztosított élhessen a 2.4. pontban meghatározott
felmondás jogával.
Az Ügyfél visel minden abból eredő kárt vagy kockázatot, mely abból
származik, hogy nem teljesítette az előbbiekben meghatározott
kötelezettségét.
2.2. A Biztosító kockázatviselésének területi és időbeli hatálya

2.2. A Biztosító kockázatviselésének területi és időbeli hatálya

A Biztosító jelen feltételek szerinti kockázatviselése kizárólag a Magyar
Köztársaság területi határain kívüli utazás idejére szól, feltéve, hogy a
Biztosított – nem fizikai jellegű munkavégzés céljából – tesz utazást a
Magyar Köztársaság határain kívül és az utazás időtartama a hatvan (60)
egymást követő napot nem haladja meg. A Biztosító kockázatviselése
akkor veszi kezdetét, amikor a Biztosított személy elhagyja az ország
határát, és tart egészen addig, míg vissza nem tér. Az utazás
megkezdését követő hatvanadik (60.) nap 24. órájakor a Biztosító
kockázatviselés akkor is megszűnik, ha a Biztosított ezen határidőn belül
nem tér vissza Magyarországra.

A Biztosító jelen feltételek szerinti kockázatviselése kizárólag
Magyarország területi határain kívüli utazás idejére szól, feltéve, hogy a
lakossági bankkártyával rendelkező Biztosított nem munkavégzés, a
vállalati bankkártyával rendelkező Biztosított nem fizikai jellegű
munkavégzés céljából és a vállalati bankkártyával rendelkező Biztosított
nem magáncélból – tesz utazást Magyarország határain kívül és az
utazás időtartama a hatvan (60) egymást követő napot nem haladja meg.
A Biztosító kockázatviselése akkor veszi kezdetét, amikor a Biztosított
személy elhagyja az ország határát, és tart egészen addig, míg vissza
nem tér. Az utazás megkezdését követő hatvanadik (60.) nap 24. órájakor
a Biztosító kockázatviselés akkor is megszűnik, ha a Biztosított e
határidőn belül nem tér vissza Magyarországra.

A biztosítási fedezetek csak azon biztosítási eseményekre vonatkoznak,
melyek a fent nevezett kártyák (ide értve az elvesztésük esetén
kibocsátandó pótkártyákat, illetve a lejáratuk esetén kibocsátandó
pótkártyákat, illetve a lejáratuk esetén kibocsátandó megújított
bankkártyákat is) érvényességi ideje alatt következnek be.

A biztosítási fedezetek csak azon biztosítási eseményekre vonatkoznak,
melyek a fent nevezett kártyák (ide értve az elvesztésük esetén
kibocsátandó pótkártyákat, illetve a lejáratuk esetén kibocsátandó
pótkártyákat, illetve a lejáratuk esetén kibocsátandó megújított
bankkártyákat is) érvényességi ideje alatt következnek be.
A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki az olyan országok vagy
térségek területére, amelyek a Biztosított által az adott
országba/területre
való
beutazás
napján
Magyarország
Külügyminisztériuma által nem javasolt utazási célországok és térségek
között szerepelnek.
2.3. A biztosítás megszűnése

2.3. A biztosítás megszűnése
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Bármely Biztosított biztosítása megszűnik:
a) Biztosított halálakor az elhalálozásának napjával

Bármely Biztosított vonatkozásában a biztosítási védelem megszűnik:
a) a Biztosított halálakor,

g)Önkéntesen választható CIB Utazási Védelem esetén, ha az Ügyfél az
áthárított díjat nem fizeti meg a Banknak, a kártyaforduló napján 24.00
órakor,

g) Önkéntesen választható CIB Utazási Védelem esetén a második
biztosítási évfordulótól, ha az Ügyfél az áthárított díjat nem fizeti meg a
biztosítási évfordulót követő 30. napig, a biztosítás a biztosítási évforduló
30. napját követő nap 0.00 órakor

h) Önkéntesen választható CIB Utazási Védelem esetén, ha az Ügyfél
vagy a Biztosított visszavonja a Biztosítotti Nyilatkozatát, a
kártyaforduló napján 24:00 óráig

h) Önkéntesen választható CIB Utazási Védelem esetén, ha az Ügyfél
vagy a Biztosított visszavonja a Biztosítotti Nyilatkozatát, a biztosítási
évforduló napjának 24:00 órakor.

Valamennyi Biztosított vonatkozásában a biztosítási védelem megszűnik:
Nem volt ilyen bekezdés.

a) Bank és a Biztosító közötti csoportos biztosítási keretszerződés
megszűnése esetén a biztosítási díjjal rendezett időszak utolsó napján
24.00 órakor.

2.4. Távközlő eszköz útján tett csatlakozás felmondása

2.4. Távközlő eszköz útján tett csatlakozás felmondása

2.4.2.A felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha
arra vonatkozó nyilatkozatát az Ügyfél a 14 napos határidő lejárta
előtt postára adja a Szerződő levelezési címére.(CIB Bank Zrt.,
Bankkártya osztály, 1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.)

2.4.2.A felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha
arra vonatkozó nyilatkozatát az Ügyfél a 14 napos határidő lejárta
előtt postára adja a CIB Biztosítási Alkusz Kft. levelezési címére.(CIB
Biztosítási Alkusz Kft., 1027 Budapest, Medve utca 4-14.)

2.10. Panaszokkal foglalkozó szervek

2.10. Panaszokkal foglalkozó szervek

AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepének vezetője
(1133, Budapest, Váci út 76.. Telefon: 801-08-01, Fax: 801-08-99).
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepének vezetője
(1133, Budapest, Váci út 76.. Telefon: 801-08-01, Fax: 801-08-99).
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A panaszt szóban vagy írásban lehet megtenni. A Biztosító
panaszkezelési szabályzata megtalálható a Biztosító honlapján:
www.aig.co.hu
Fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén az önálló
foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében
eljáró természetes személy (fogyasztó) a Magyar Nemzeti Banknál
(1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) fogyasztóvédelmi eljárást
kezdeményezhet.
A biztosítási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos
(pénzügyi fogyasztói) jogvita esetén a fogyasztó álláspontját
alátámasztó bizonyítékaival a Pénzügyi Békéltető Testület (1013
Budapest, Krisztina krt. 99., levelezési cím: 1525 Budapest BKKP
Pf.:172) eljárását kezdeményezheti, vagy bírósághoz fordulhat.
Gazdálkodó szervezetek (ideértve az egyéni vállalkozót is), jogi
személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek,
társasházak stb. igényüket bírósági úton érvényesíthetik.
További szerv: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(1013 Budapest, Krisztina krt. 39.)
Pénzügyi Békéltető Testület
(1013 Budapest, Krisztina krt. 39.)
A panaszt szóban vagy írásban lehet megtenni. A Biztosító
panaszkezelési szabályzata megtalálható a Biztosító honlapján:
www.aig.co.hu

2.11. Irányadó jog és jogvita esetén alkalmazandó eljárás

2.11. Irányadó jog és jogvita esetén alkalmazandó eljárás

A Biztosító és a Biztosítottak jogviszonyára a magyar jog
rendelkezései, a jelen Általános Szerződési Feltételek, az abban nem
szabályozott kérdésekben pedig a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései irányadóak.

A Biztosító és a Biztosítottak jogviszonyára a magyar jog
rendelkezései, a jelen Általános Szerződési Feltételek, az abban nem
szabályozott kérdésekben pedig a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései irányadóak.

Bármely vitában, amely a csoportos biztosítási keretszerződésből vagy
azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével,
érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jogosult
eljárni.

Bármely vitában, amely a csoportos biztosítási keretszerződésből vagy
azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével,
érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jogosult
eljárni.

A Biztosító és a Biztosított között keletkező esetleges vitás ügy
egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése végett az Ügyfél a
Pénzügyi Békéltető Testületnél is eljárást kezdeményezhet, ha azt
megelőzően a Biztosítóval közvetlenül megkísérelte a panaszügy
8

rendezését.
A Pénzügyi Békéltető Testület határozata nem érinti a Biztosított jogát
arra, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse..

3. FEJEZET

3. FEJEZET

KÁRIGÉNYEK / A BIZTOSÍTÓ TELJESÍTÉSE
Általános dokumentumok:
•
teljeskörűen kitöltött és (cégek esetében cégszerűen) aláírt
kárbejelentő
nyomtatvány (kártyaszám, cím, átutaláshoz
szükséges adatok megadásával)

KÁRIGÉNYEK / A BIZTOSÍTÓ TELJESÍTÉSE
Általános dokumentumok:
•
teljes körűen kitöltött és (cégek esetében cégszerűen) aláírt
kárbejelentő
nyomtatvány (kártyaszám utolsó 4 számjegye,
cím, átutaláshoz szükséges adatok megadásával)

4. FEJEZET

4. FEJEZET

ÁLTALÁNOS KIZÁRÁSOK

ÁLTALÁNOS KIZÁRÁSOK

Jelen feltételek alapján nem minősül biztosítási eseménynek és a
biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek oka közvetlenül,
vagy közvetve, egészében, vagy részben:

Jelen feltételek alapján nem minősül biztosítási eseménynek és a
biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek oka közvetlenül,
vagy közvetve, egészében, vagy részben:

25. fokozott veszéllyel járó sporttevékenységből származó bármilyen
baleset, (fokozott veszéllyel járó sporttevékenységnek minősül
különösen, de nem kizárólag az ejtőernyőzés, sárkányrepülés,
siklórepülés, kijelölt pályán kívüli síelés, kijelölt pályán kívüli
snowboardozás, gumikötél ugrás, vadvízi evezés, búvárkodás,
barlangászat, szikla- és hegymászás stb.) a biztosított külföldre utazása
előtt már meglévő betegsége vagy egészségi állapota

25.fokozott veszéllyel járó sporttevékenységből származó bármilyen
baleset, (fokozott veszéllyel járó sporttevékenységnek minősül:
ejtőernyőzés, sárkányrepülés, siklórepülés, kijelölt pályán kívüli síelés
vagy snowboardozás, hórafting, gumikötél ugrás, bázisugrás, vadvízi
evezés, könnyűbúvárkodás, búvárkodás, szabadmerülés, barlangászat,
nyíltvízi vitorlázás, kitesurf, légszörfözés, vízisíelés, magashegyi túrázás
(3000m felett), via-ferrata, falmászás, , szikla- és hegymászás, automotor sportok, motoros vízi sporftok, quad).

Nem volt ilyen pont.

28. Amennyiben a Biztosított a következő országok egyikébe utazik,
vagy
ezen
országokon
átutazik:
Afganisztán,
Kuba,
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Kongói Demokratikus Köztársaság, Irán, Irak, Libéria, Észak-Korea,
Szudán és Szíria.

Az egyoldalú módosítására a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat és az Általános Vállalati
Üzletszabályzat alábbi rendelkezése alapján kerül sor: harmadik személy által vagy közreműködésével nyújtott Szolgáltatás esetében a
Szolgáltatás feltételeinek harmadik személy által történő megváltoztatása, azaz a Bank és a Biztosító módosította a Csoportos biztosítási
keretszerződést.
Amennyiben az Üzletfél a módosítás hatálybalépéséig nem tájékoztatja a Bankot arról, hogy a módosítást nem fogadja el, úgy a módosítás az
Üzletfél által elfogadottnak tekintendő. A módosítás hatálybalépésének időpontjától a Bank és az Üzletfelek között fennálló Szerződésekre a
módosított változat az irányadó.
CIB Bank Zrt.

KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015.05.05.
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