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MEGOLDÁS

… MINDEN TAGSZERVEZETI
SPORTOLÓNAK EGY
SZERZŐDÉSBEN, RENDKÍVÜL
KEDVEZŐ ÁRON.

MEGOLDÁS

… VERSENYKÉPES SZOLGÁLTATÁSI
ÖSSZEGEKKEL, A SPORTOLÓKAT
ÉRINTŐ LEGGYAKORIBB
SÉRÜLÉSEKRE.

MEGOLDÁS

… GYEREKEKNEK A
TANULÓBIZTOSÍTÁSBÓL IS
KIZÁRT SPORTBALESETEKRE!

A biztosítást szerződőként a SOSZ
tagsággal rendelkező
tagszervezet kötheti meg
sportolóira.

HOGYAN
CSATLAKOZHAT
AZ EGYESÜLET?

A díjfizető a tagszervezet, a
biztosítottak pedig a szerződésbe
bevont sportolók.
BIZTOSÍTOTTAK LEHETNEK
Díjazásért,
versenyszerűen vagy
hobbi szinten
sportolók.

Egészen 65 éves
korig bevonhatók
a sportolók
a szerződésbe.

A biztosítási védelem az egész
világra kiterjed:

EDZÉSEKRE

HOL ÉRVÉNYES
A VÉDELEM?

EDZŐTÁBOROKRA
VERSENYEKRE
FENTIEKRE TÖRTÉNŐ
ODA – ÉS VISSZAÚTRA.

MILYEN
MÓDON NYÚJT
MEGOLDÁST?

A BIZTOSÍTÁSI
SZOLGÁLTATÁS ÖSSZEGE
AZ EGYSZERI TÉRÍTÉSEK
MELLETT AKÁR A
GYÓGYULÁS, ÁPOLÁS
KÖLTSÉGEIT IS FEDEZHETI.
➔ Egyszeri térítések
Baj esetén (például csonttörés, szalagszakadás,
műtét, rokkantság) egyszeri, egyösszegű kifizetés,
mely anyagi segítséget jelent a biztosítottnak vagy
családjának.

BIZTOSÍTOTTAK LEHETNEK
➔ Hozzájárulás a gyógyulás,
ápolás költségeihez
Amennyiben a balesetből fakadóan kórházi ápolásra
van szükség, a kórházban töltött napok arányában
(5-120 nap között) napidíjat fizet a biztosító.

A tagszervezet 3 különböző
csomag közül is választhat.

MILYEN
SZOLGÁLTATÁST
NYÚJT?

Egy szerződésben több csomag is
létrehozható, így a tagszervezet
képviselőjeként rugalmasan dönthet arról,
hogy mely sportolóinak milyen széles körű
szolgáltatást kínál fel.
A csomagokhoz előírt létszámlimit tartozik.
A Komfort és Prémium csomag esetén 30%-os
telítettség az elvárt, ami azt jelenti, hogy a
tagszervezeti sportolók minimum 30%-ának
biztosítottként be kell lépnie a biztosítási
szerződésbe a csoportos szerződés létrejöttéhez.

A Bázis csomag kizárólag abban az esetben
választható, amennyiben minden tagszervezeti
sportoló csatlakozik bitosítottként a
szerződéshez, akár a tagok differenciálásával is a
különböző csomagok között.

BÁZIS CSOMAG
Biztosítási összegek

Szolgáltatás megnevezése
Baleseti halál

500 000 Ft

Baleseti rokkantság (100%)

500 000 Ft

Baleseti rokkantság (1-99%)

arányos térítés*

Baleseti kórházi napi térítés
(önrész: 5 nap meghaladásos**, maximálisan
térített napok száma: 120 nap)
Csonttörés, csontrepedés

5 000 Ft

50 000 Ft
Biztosítás éves díja (Ft/fő/év)

1 000 Ft

* A biztosító a 100%-os baleseti rokkantság esetére szóló biztosítási összegből a rokkantság fokának
megfelelő hányadot fizeti.
** Meghaladásos önrész esetén a biztosító az önrészt meghaladó esetekre visszamenőleg, az ápolás
első napjától térít.

KOMFORT CSOMAG
Szolgáltatás megnevezése

Biztosítási összegek

Baleseti halál

2 000 000 Ft

Baleseti rokkantság (100%)

2 000 000 Ft

Baleseti rokkantság (2-99%)

arányos térítés*

Baleseti rokkantság (1%)

20 000 Ft

Baleseti kórházi napi térítés
(önrész: 5 nap meghaladásos**, maximálisan
térített napok száma: 120 nap)
Baleseti műtéti térítés

10 000 Ft

➔

nagyműtét esetén

200 000 Ft

➔

közepes műtét esetén

100 000 Ft

➔

kisműtét esetén

80 000 Ft

Részleges boka-, térd-, váll szalagszakadás, illetve vállizom szakadás

30 000 Ft

Teljes boka-, térd-, váll szalagszakadás, illetve vállizom szakadás

80 000 Ft

Csonttörés, csontrepedés

80 000 Ft
Biztosítás éves díja (Ft/fő/év)

6 000 Ft

* A biztosító a 100%-os baleseti rokkantság esetére szóló biztosítási összegből a
rokkantság fokának megfelelő hányadot fizeti.
** Meghaladásos önrész esetén a biztosító az önrészt meghaladó esetekre
visszamenőleg, az ápolás első napjától térít.

PRÉMIUM CSOMAG
Biztosítási összegek

Szolgáltatás megnevezése
Bármely halál (kockázati élet)

1 000 000 Ft

Baleseti halál

2 000 000 Ft

Baleseti rokkantság (100%)

2 000 000 Ft
arányos térítés *

Baleseti rokkantság (2-99%)
Baleseti rokkantság (1%)

20 000 Ft

Baleseti kórházi napi térítés
(önrész: 5 nap meghaladásos**, maximálisan
térített napok száma: 120 nap)
Baleseti műtéti térítés

15 000 Ft

➔

nagyműtét esetén

400 000 Ft

➔

közepes műtét esetén

200 000 Ft

➔

kisműtét esetén

130 000 Ft

Részleges boka-, térd-, váll szalagszakadás, illetve vállizom szakadás

50 000 Ft

Teljes boka-, térd-, váll szalagszakadás, illetve vállizom szakadás

100 000 Ft

Csonttörés, csontrepedés

100 000 Ft
Biztosítás éves díja (Ft/fő/év)

10 000 Ft

* A biztosító a 100%-os baleseti rokkantság esetére szóló biztosítási összegből a
rokkantság fokának megfelelő hányadot fizeti.
** Meghaladásos önrész esetén a biztosító az önrészt meghaladó esetekre
visszamenőleg, az ápolás első napjától térít.

MI A BIZTOSÍTÁSKÖTÉS FOLYAMATA?

IGÉNYFELMÉRŐ
BESZÉLGETÉS
Dedikált tanácsadónk
felméri a tagszervezet
igényeit, lehetőségeit és
megoldási javaslatot tesz a
csoportos biztosítás
keretein belül.

ADATKÖZLŐ
NYOMTATVÁNY
KITÖLTÉSE
A megbeszéltek alapján a
tanácsadó a tagszervezeti
kapcsolattartó számára
elküldi a kalkulációhoz
szükséges információkra
vonatkozó Adatközlő
Nyomtatványt, melyet
számára kitöltve, emailben kell visszaküldeni.

BIZTOSÍTÓ
ELKÉSZÍTI AZ
EGYEDI
DÍJKALKULÁCIÓT
Az egyedi ajánlatot a
tanácsadó e-mailben küldi el
a tagszervezet számára.

KÉRDÉS ESETÉN
KONZULTÁCIÓ A
TANÁCSADÓVAL
VAGY A
SZERZŐDÉS
ALÁÍRÁSA

ÉLETBE LÉP A
BIZTOSÍTÁSI
VÉDELEM:
VÁRAKOZÁSI IDŐ
NINCS
A szerződés aláírását követő
napon elindul a biztosítási
védelem.

Optimális a tagszervezet
szempontjából:

MIÉRT VÁLASSZA
A GROUPAMA
BIZTOSÍTÓ
MEGOLDÁSÁT?

➔
➔
➔
➔
➔

Exkluzív lehetőség SOSZ tagoknak.
Dedikált tanácsadás.
Rugalmas, a tagszervezet egyedi igényeit is
figyelembe veszi.
Kedvező díjon, versenyképes
szolgáltatást nyújt.
A tagszervezet minden tagja
egy szerződésben kezelhető.

Igen kedvező sportolók
szempontjából:
➔
➔
➔
➔

Speciálisan a sportolókat érintő sérülésekre
fókuszáló szolgáltatási csomagok.
Megoldás a szerződési feltételekben
kizárt sportolók számára is.
A védelem az egész világra kiterjed.
Nincs várakozási idő, a szerződés megkötését
követő nap elindul a védelem.

SZOMBATHY KÁLMÁN LÁSZLÓ

DEDIKÁLT KAPCSOLATTARTÓ

Groupama Biztosító
Dél-Budapesti Üzleti Igazgatóság

E-mail: kalman.szombathy@groupama.hu
Mobil: +36 30 940 8170

GROUPAMA BIZTOSÍTÓ
Fair alapon.

www.groupama.hu
facebook.com/GroupamaBiztosító

