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A jelen termékismertetőben foglalt tájékoztatás nem teljes körű. A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses 
tájékoztatás az Általános és Különös Biztosítási Feltételekben található. 

Milyen típusú biztosításról van szó? 

Csoportos hitelfedezeti biztosítás a Magyar Cetelem Zrt. által kibocsátott hitelkártyákhoz. 

 
 
 

 életbiztosítási kockázat (baleset vagy betegség miatt 
bekövetkező halál); 

 70%-ot meghaladó egészségkárosodás; 
 60 napot meghaladó, balesetből vagy betegségből eredő 

keresőképtelenség (táppénz);  
 60 napot meghaladó munkanélküliség; 
 hitelkártyával történő visszaélés; 
 mobiltelefon lopás kockázat. 

 
Életbiztosítási kockázat esetén a Biztosító a halál napján fennálló 
hiteltartozást fizeti meg a Bank részére. 
 
70%-ot meghaladó egészségkárosodás esetén a Biztosító az 
egészségkárosodást megállapító jogerős határozat meghozatalakor 
fennálló hiteltartozást fizeti meg a Bank részére. 
 
Keresőképtelenség, illetve munkanélküliség esetén a Biztosító a 
havi törlesztőrészleteket a keresőképtelenség illetve 
munkanélküliség fennállása alatt fizeti meg a Bank részére. 
 
Hitelkártyával való visszaélés esetén a Biztosító megtéríti a Bank 
részére a letiltásig a hitelkártyával végzett tranzakciók összegének 
azon részét, amely Biztosítottat terhelné. 
 
Mobiltelefon lopás kockázata esetén a Biztosító megfizeti a 
Biztosítottnak az ellopott mobiltelefon kárkori értékét, illetve 
értékének egy részét. 
 
Ha a csatlakozási nyilatkozat megtételekor Ön öregségi nyugdíjas, 
akkor Önre az alábbi kockázatok vonatkoznak: 
 

 életbiztosítási kockázat (baleset vagy betegség miatt 
bekövetkező halál);  

 hitelkártyával történő visszaélés; 
 mobiltelefon lopás kockázat. 

 
 

 
 
 

 terrorcselekmény; 
 veszélyes / hivatásos sporttevékenység; 
 meglévő betegség; 
 ittas járművezetés / járművezetés kábítószer vagy kábító 

hatású anyag hatása alatt. 

Keresőképtelenség kockázat esetén: 
 mentális rendellenességek; 
 orvosilag nem indokolt, a Biztosított által kezdeményezett 

beavatkozások; 
 anyasággal összefüggő keresőképtelenség (kivéve, ha 

balesetből ered). 

Munkanélküliség kockázat esetén: 
 munkavállaló által kezdeményezett felmondás; 
 munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel 

(kivételt ld. a Különös Biztosítási Feltételekben); 
 próbaidő alatti megszüntetetett munkaviszony; 
 munkáltató általi azonnali hatályú felmondás; 
 a Biztosított magatartása miatti munkaviszony 

megszüntetés. 
 

Hitelkártyával történő visszaélés: 
 ha a kártyahasználat során a kártya az elfogadóhelyen 

fizikailag nem volt jelen (pl. internet vagy telefon útján 
végrehajtott tranzakció). 

Mobiltelefon lopás kockázat 
 őrizetlenül hagyott helyiségből vagy az ahhoz tartozó 

bekerített és zárt helyről történő lopás, kivéve, ha dolog 
elleni erőszakkal követték el; 

 nyilvános, vagy mások által megközelíthető helyen 
őrizetlenül hagyott mobiltelefon ellopása; 

 közúton parkoló gépjárműből 22.00 és 8.00 óra között 
történt lopás; 

 őrizetlenül hagyott gépjárműből történt lopás, kivéve, ha a 
jármű be volt zárva, az összes biztonsági berendezés be 
volt kapcsolva és a mobiltelefon a mobiltelefont a jármű 
jogellenes felnyitása előtt nem lehetett látni 

 
 
 
Mentesülési okok 

! közlési kötelezettség megsértése; 
! két éven belül bekövetkező öngyilkossági kísérlet vagy 

öngyilkosság; 
! jogellenes, szándékos vagy súlyosan gondatlan 

magatartás; 
! ha a Biztosított nem tett rendőrségi feljelentést / 

bejelentést (1) a hitelkártya jogtalan eltulajdonítása illetve 
elrablása, (2) mobiltelefon ellopása esetén. 

Várakozási idő (mely alatt bekövetkezett károkra nem terjed ki a 
biztosítási fedezet) 

! Munkanélküliség esetén: 90 nap a kockázatviselés 
kezdetétől 

! Mobiltelefon lopás kockázat: 30 nap a kockázatviselés 
kezdetétől 

Összeghatárok és egyéb korlátozások az egyes szolgáltatásokra 
Keresőképtelenségi kockázat 

! max. 12 egymást követő törlesztőrészlet / biztosítási 
esemény; 

! max. az aktuális hiteltartozás megszűnéséig. 
 

(folytatás a következő oldalon) 

Cetelem hitelkártya hitelfedezeti biztosítás 
Biztosítási termékismertető 

 
A társaság: Cardif Biztosító Zrt.   A termék: Hitelkártya hitelfedezeti biztosítás  
                            Cardif Életbiztosító Zrt.         

 

Mire terjed ki a biztosítás? 
Mire nem terjed ki a biztosítás? 

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben? 
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 Munkanélkülivé válás kockázat vonatkozásában: Magyarország területén 
 Egyéb kockázatok vonatkozásában: valamennyi ország területén 

 
 

 
 
 

— közlési kötelezettség;  

— áthárított biztosítási díj megfizetése a Bank részére; 

— kárbejelentési kötelezettség; 

— rendőrségi feljelentés / bejelentés kötelezettsége (1) a hitelkártya jogtalan eltulajdonítása illetve elrablása, (2) mobiltelefon 
ellopása esetén; 

— a Különös Biztosítási Feltételekben meghatározott dokumentumok megküldésének kötelezettsége. 
 

 
 
 

              A biztosítás havi díjfizetésű. Az áthárított biztosítási díjat a Bank a havi törlesztőrészlettel együtt szedi be Öntől. 
 

 

 

A biztosítás határozatlan tartamú. 

A kockázatviselés kezdete: 

− hitelszerződés aláírásakor tett csatlakozás: a csatlakozási nyilatkozat aláírását követő nap 0. óra, 
− utólagos szóbeli csatlakozás: a szóbeli nyilatkozat megtételét követő napon 0 óra. 

 

Mindkét biztosító kockázatviselése megszűnik: 

− a hitelszerződés megszűnésekor; 
− a Biztosított 70. életévének betöltése évének végén; 
− a Biztosított halálakor; 
− a biztosítási jogviszony Biztosított általi azonnali hatályú vagy rendes felmondásakor; 
− csoportos biztosítási szerződés Bank vagy Biztosító általi rendkívüli felmondása esetén;  
− 60 napot meghaladó díjtartozás esetén; 
− ha az összes biztosított kockázat esetében kifizetésre került a maximális szolgáltatás. 

 

A CARDIF Biztosító Zrt. kockázatviselése megszűnik: 

− a Biztosított 70%-ot meghaladó mértékű egészségkárosodása esetén,  
− ha a Biztosított nyugállományba vonul (kivéve: hitelkártya visszaélés és mobillopás kockázatokra vonatkozóan). 

 

 
 
 
 
Munkanélküliségi kockázat 

! max. 12 egymást követő törlesztőrészlet / biztosítási esemény; 

! max. 24. hónap törlesztőrészlet / teljes biztosítási tartam; 

! max. az aktuális hiteltartozás megszűnéséig; 

! két biztosítási esemény között legalább 12 hónap – díjjal fedezett – időszaknak kell eltelnie. 
 

Hitelkártya elvesztése, jogtalan eltulajdonítása, elrablás esetén történő visszaélés: 

! max. 15.000 Ft / biztosítási esemény; 

! max. 45.000 Ft / naptári év. 
 

Mobiltelefon lopás kockázat: 

! 1 biztosítási esemény / naptári év; 

! pótlás esetén kárkori érték, max. 80.000 Ft / esemény, pótlás hiányában kárkori érték 50%-a, max. 40.000 Ft / esemény 

! max 500.000 Ft a biztosítás teljes tartama alatt 
 

Elévülési idő: 
! 2év 

 

  
 
1. Azonnali hatályú felmondás 30 napon belül 
Távközlő eszköz útján történt csatlakozás esetén a Bank által küldött írásbeli visszaigazolás kézhezvételétől számított 30 napon belül. Ha az 
írásbeli felmondás e 30 napos határidőn belül a Bankhoz beérkezik, a biztosítás és a kockázatviselés a felmondás beérkezésének napján 24 
órakor megszűnik. Ilyen esetben a kockázatviselés megszűnéséig terjedő időszakra nem áll fenn díjfizetési kötelezettség. 

2. Rendes felmondás 30 napon túl 
A biztosítás írásbeli rendes felmondással szüntethető meg a folyó biztosítási időszak végére. Ha a felmondás a folyó biztosítási időszak 
végét követő 5. naptári napon túl érkezik be a Bankhoz, akkor a felmondás csak a beérkezés hónapjának utolsó napján 24 órakor lép 
hatályba. 

A felmondó nyilatkozatot az alábbi postacímre kell megküldeni: Magyar Cetelem Zrt., 1062 Budapest, Teréz krt. 55-57. 

Hol érvényes a biztosításom? 

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban? 

Mikor és hogyan kell fizetnem? 

Mikortól meddig tart a kockázatviselés? 

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben? 
(folytatás az előző oldalról) 

 

Hogyan szüntethetem meg a szerződést? 


