
      

TÁJÉKOZTATÓ A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG ÁLTAL   

FOGLALKOZTATOTT SPORTOLÓK RÉSZÉRE KÖTÖTT CSOPORTOS 
BIZTOSÍTÁSRÓL  

  

  

A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG filozófiája gondoskodni a sportolóiról oly módon, 

hogy az alapvető szolgáltatásokon túl, biztosítási fedezetet is nyújt számukra.  

  

A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG csoportos személybiztosítási szerződést kötött 

az AEGON Biztosítóval, melynek célja a sportolók biztosítási védelemmel történő ellátása.   

  

  

ALAPVETŐ MEGHATÁROZÁSOK:  

  

Biztosító: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.  

  

Szerződő, díjfizető: Magyar Lovassport Szövetség  

  

A biztosítási szerződés tartama: 2013.01.01–jétől, határozatlan tartam  

  

Területi és időbeli hatály: A biztosítási szolgáltatásokra vonatkozó szabályok a nap 24 

órájában, a világ bármely országában bekövetkezett biztosítási eseményekre érvényesek.  

  

Biztosítottak: A Biztosítási szerződés alkalmazásában Biztosított az a személy, aki a 

Magyar Lovassport Szövetség díjugratás, díjlovaglás, lovastusa, lovastorna, fogathajtás, 

távlovaglás és/vagy a Western & Reining szakágakban leigazolt sportolója, valamint 

érvényes igazolási számmal és érvényes versenyengedéllyel (licensz) rendelkezik. Az 

egyes biztosítottakra vonatkozóan a biztosítási fedezet a licenszdíj befizetésének napjától 

a licensz érvényességének végéig érvényes (a soron következő február hó utolsó napja), 

de legfeljebb addig a napig, amíg a jelen biztosítási szerződés érvényben van. A 

biztosítási igény benyújtására való jogosultságot az itt felsorolt adatok és dokumentumok 

biztosítóhoz való beérkezése és befogadása igazolja.  

  

Kedvezményezett: Jelen biztosítási szerződésben a biztosított életében járó 

valamennyi biztosítási szolgáltatás kedvezményezettje maga a biztosított. A biztosított 

halála esetén járó szolgáltatási összeg(ek) a biztosított örökösét/örököseit illeti(k) meg. 

Amennyiben a biztosított és a szerződő együttesen a kedvezményezettek személyéről 

másképp kívánnak rendelkezni, úgy azt a Biztosítotti Nyilatkozat Kedvezményezettek 

rovatának a kitöltésével tehetik meg.  
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BIZTOSÍTÁSI MÓDOZATOK ÉS BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEGEK:  

Biztosítási szolgáltatások *  Biztosítási összegek / fő  

Baleseti halál esetére szóló biztosítás  1 000 000 Ft  

Baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges 

egészségkárosodás esetére szóló biztosítás (1100%)  2 000 000 Ft  

Baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés esetére 

szóló biztosítás  
15 000 Ft  

Baleseti eredetű kórházi ápolás esetére szóló napi 

térítést nyújtó biztosítás, az 1. naptól, naponta  
2 000 Ft  

Balesetből eredő műtétekre szóló biztosítás kis műtét  

közepes műtét 

nagy műtét 

kiemelt műtét  

50 000 Ft  

100 000 Ft  

200 000 Ft  

400 000 Ft  

Kiegészítő balesetbiztosítás költségtérítésekre  15 000 Ft  

* Az értelemszerűen kapcsolódó Általános és Speciális Feltételek szerint. A biztosítási 

szolgáltatásokra vonatkozó szabályok a nap 24 órájában, a világ bármely országában 

bekövetkezett biztosítási eseményekre érvényesek.  

FŐBB KIZÁRÁSOK ÉS ADÓVONZATOK:  

  

A Biztosító nem nyújt szolgáltatást azon eseményekre, melyek bekövetkezése okozati 

összefüggésben van az itt felsoroltak valamelyikével: államok közötti fegyveres 

összeütközés; polgárháború  sugárfertőzés  a Biztosított szándékosan elkövetett 

bűncselekménye; a biztosítottnak a rá vonatkozó kockázatviselés kezdetétől számított 2 

éven belül elkövetett öngyilkossága, öngyilkossági kísérlete.  

A biztosító nem nyújt térítést azokkal a betegségekkel, megbetegedésekkel, balesetekkel 

kapcsolatban, amelyek a kockázatviselés kezdetét megelőzően már fennálltak vagy 

bekövetkeztek.  

ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA KÁRESEMÉNY BEKÖVETKEZÉSEKOR:  

  

1. Káresemény bekövetkeztekor a biztosítási szolgáltatások igénybevételére jogosultnak 

5 napon belül értesíteni szükséges Tóthné Sámson Gyöngyi Alkusz Tanácsadót (tel: 06 

20 319 6487, 06 20 319 6487, vagy e-mail: samsongyongyi@gmail.com) A 

káresemény írásban történő bejelentéséhez a megadott elérhetőségeken kérhető 

nyomtatvány.  

2. A káresemény bejelentésére szolgáló kárbejelentő nyomtatvány kitöltésén túl a 

sportolónak csatolnia kell a balesettel és az ehhez kapcsolódó orvosi ellátással 

összefüggő valamennyi dokumentum másolatát, valamint a „Biztosítottak” 

bekezdésben meghatározott iratokat.  

3. A Biztosító az utolsó irat beérkezését követő 15 napon belül szolgáltatást teljesít a 

biztosított, vagy a biztosított halála esetén a megjelölt kedvezményezett(ek), ennek 

hiányában az örökös(ök) részére.  

Jelen tájékoztató a csoportos személybiztosítással kapcsolatos lényeges tudnivalókat 

tartalmazza.  

Budapest, 2016. június 7.  
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