ÜGYFÉLTÁJÉKOZATÓ
Ezúton tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a hitelkártyához kapcsolódó, a Cardif Biztosítók által nyújtott
„Prémium” és „Senior” hitelfedezeti biztosítás több új és értéknövelő szolgáltatással bővül 2020. 04. 21-től:
Amennyiben Önnek Prémium hitelfedezeti biztosítása van (a Biztosítók kockázatviselésének kezdetekor
életkora 18-65 év között volt, és nem részesült rokkantsági ellátásban, továbbá idén még nem tölti be a
70. életévét), Önre az alábbi változások vonatkoznak:
• Keresőképtelenségi és munkanélküliségi kockázat esetében a hitelkártyája eddigi havi törlesztőrészleteinek megtérítése helyett a Biztosító a biztosítási esemény első napját megelőző havi záráskor
fennálló teljes esedékes tartozást téríti meg a Banknak, de legfeljebb 1 000 000 Ft-ot.
• Új szolgáltatásként bevezetésre kerül az 5 napot meghaladó kórházi ellátás kockázat, mely azoknál az
ügyfeleknél alkalmazandó, akik nem rendelkeznek a biztosítási esemény bekövetkezésekor munkaviszonnyal. Számukra az alábbi szolgáltatást nyújtja a Biztosító:
Kórházban fekvőbetegként töltött időtartam:

Térítendő összeg (a Bank részére):

6–15 nap

fennálló tartozás összege,
de legfeljebb 300 000 Ft

16 nap vagy annál hosszabb

fennálló tartozás összege, de legfeljebb
1 000 000 Ft (levonva abból az 5–15. napi
kórházi tartózkodásra vonatkozóan esetlegesen
már kiﬁzetett 300 000 Ft-ot)

• További új szolgáltatás a hozzátartozó otthoni ápolása kockázat, mely során a Biztosító 4 hónap alatt,
4 egyenlő részletben téríti meg a biztosítási esemény bekövetkezését megelőző havi záráskor fennálló
hiteltartozás összegét a Banknak.
Az előzőkben részletezetteken felül a biztosítási feltételekben szereplő egyes kizárások törlésre, mások
pedig enyhítésre kerülnek, melyek Önt érintően a következők:
• Keresőképtelenség és munkanélküliség esetén a jelenlegi 60 napos önrész 30 napra csökken.
A meglévő betegségre vonatkozó kizárás törlésre kerül, így a Biztosító szolgáltatása már a kockázatviselés kezdetét megelőző egy éven belül megállapított betegséggel vagy kóros állapottal és azok
következményeivel okozati összefüggésben álló eseményekre is kiterjed.
• Az az időtartam, amely alatt a Biztosító öngyilkosság esetén mentesül a szolgáltatás teljesítése alól,
a biztosítottá válástól számított 2 évről 1 évre csökken.
A szolgáltatásbővítéssel egyidejűleg a biztosítási csomag díja a fennálló tartozás 0,89%-áról 1%-ára változik.
Egy példával illusztrálva: ha tartozása az egyenlegértesítő készítésének napján 100 000 Ft, akkor az eddigi
890 forintos havidíja 1000 forintra változik. Ha egy adott hónapban az egyenlegértesítő készítésekor nincs
fennálló tartozása, a szolgáltatás díja nem kerül felszámításra, de ilyen esetekben is védi a biztosítás. A fentiekben részletezett módosítások a 2020. 04. 21-én vagy azt követően bekövetkező eseményekre érvényesek.

Amennyiben Önnek „Senior”, azaz idősekre és rokkantakra vonatkozó hitelfedezeti biztosítása van (a Cardif
Életbiztosító kockázatviselésének kezdetekor életkora 65 és 75 év között volt, vagy ennél ﬁatalabb volt, de
rokkantsági ellátásban részesült), Önre az alábbi változások vonatkoznak:
• 5 napot meghaladó kórházi ellátás esetén legfeljebb 20 egymást követő napig, naponta 10 ezer Ft-ot
ﬁzet a Biztosító a Biztosított részére* a biztosított által megadott bankszámlára.
Ezen felül pedig a biztosítási feltételekben szereplő egyes kizárások törlésre, mások pedig enyhítésre
kerülek, melyek Önt érintően a következők:

• A meglévő betegségre vonatkozó kizárás egyik része könnyítésre, másik része törlésre kerül, így a
Biztosító szolgáltatása már a kockázatviselés kezdetét megelőző egy éven belül megállapított
betegséggel vagy kóros állapottal és azok következményeivel okozati összefüggésben álló eseményekre is kiterjed, ha a biztosítási esemény bekövetkezése és a kockázatviselés kezdete óta 2 év már
eltelt.
• Az az időtartam, amely alatt a Biztosító öngyilkosság esetén mentesül a szolgáltatás teljesítése alól, a
biztosítottá válástól számított 2 évről 1 évre csökken
*A Biztosított halála esetén a kórházi kezelés alapján járó szolgáltatást a Biztosító a Biztosított örökösének
teljesíti (több örökös esetén az örökösöknek, a térítendő összeget fejenként egyenlő arányban megosztva).
A szolgáltatásbővítéssel egyidejűleg a biztosítási csomag díja a fennálló tartozás 0,783%-áról 1%-ára változik.
Egy példával illusztrálva: ha tartozása az egyenlegértesítő készítésének napján 100 000 Ft, akkor az eddigi 783
forintos havidíja 1 000 forintra változik. Ha egy adott hónapban az egyenlegértesítő készítésekor nincs
fennálló tartozása, a szolgáltatás díja nem kerül felszámításra, de ilyen esetekben is védi a biztosítás.
A fentiekben részletezett módosítások 2020. 04. 21-én vagy azt követően bekövetkező eseményekre érvényesek.

Amennyiben a fenti módosítással nem ért egyet, úgy a biztosítotti jogviszonyát a biztosítási feltételekben
foglalt rendes felmondás szabályai szerint a Bankunk címére (1384 Budapest, Pf. 745) küldött írásbeli nyilatkozattal felmondhatja.
Ha felmondása 2020. 05. 05-éig Bankunkhoz beérkezik, akkor az Önre vonatkozó összes kockázatviselés
megszűnik 2020. 04. 30 -án 24:00 órakor és sem az emelt díj, sem az újonnan bevezetett enyhített kizárások
nem vonatkoznak Önre. Amennyiben felmondása 2020. 05. 06 -án vagy azt követően érkezik be Bankunkhoz,
akkor a rendes felmondás szabályai szerint a beérkezés hónapjának utolsó napján 24:00 órakor szűnik meg a
kockázatviselés. Ebben az esetben az 05. havi biztosítási időszakra már Önre is a magasabb díj vonatkozik, de
csak akkor kerül felszámításra, amennyiben van fennálló hiteltartozása.
Kérjük, olvassa el a 2020. 04. 21-től hatályos biztosítási feltételeket, amelyet honlapunkon elektronikus formában is megtalál a https://www.cetelem.hu/hitelkartya/biztositas oldalon. Ha a biztosítással kapcsolatban, illetve a honlapon található információkon felül is kérdése van, kérjük, hogy hívja a (06 1) 336-9939
telefonszámot, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.
Reméljük, hogy továbbra is elégedett ügyfeleink között tudhatjuk Önt.
Magyar Cetelem Zrt.
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