
A jelen termékismertetőben foglalt tájékoztatás nem teljes körű. A termékre vonatkozó teljes körű, szer-
ződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a Biztosítási Feltételekben található.

Milyen típusú biztosításról van szó?
Csoportos hitelfedezeti biztosítás a Provident Pénzügyi Zrt. által nyújtott fogyasztási kölcsönhöz.

 Mire terjed ki a biztosítás?
 õ 30 napot meghaladó, balesetből vagy betegségből 

eredő keresőképtelenség (ha a Biztosított a Bizto-
sítási Feltételek 1.11. pontja szerinti munkaviszonnyal 
rendelkezik vagy a Biztosítási Feltételek 1.13. pont-
ja szerint részmunkaviszonyban áll vagy munkavi-
szonyban nem álló, nem öregségi nyugdíjas);

 õ 30 napot meghaladó munkanélküliség (ha a Biz-
tosított a Biztosítási Feltételek 1.11. pontja szerinti 
munkaviszonnyal rendelkezik);

 õ 5 napot meghaladó kórházi kezelés (ha a Bizto-
sított nem rendelkezik a Biztosítási Feltételek 1.11. 
pontja szerinti munkaviszonnyal);

 õ 70%-ot meghaladó egészségkárosodás (ha a Biz-
tosított a Biztosítási Feltételek 1.11. pontja szerinti 
munkaviszonnyal rendelkezik vagy a Biztosítási 
Feltételek 1.13. pontja szerint részmunkaviszony-
ban áll vagy munkaviszonyban nem álló, nem 
öregségi nyugdíjas);

Keresőképtelenség esetén a Biztosító a Biztosított ke-
resőképtelenségének 31. napján fennálló teljes tartozá-
sát, de legfeljebb 1,5 millió Ft-ot fizet meg a Provident 
részére.

Munkanélküliség esetén a Biztosító a Biztosított állás-
keresőként (munkanélküliként) nyilvántartott állapotá-
nak 31. napján fennálló teljes tartozását, de legfeljebb 1,5 
millió Ft-ot fizet meg a Provident részére.

5 napot meghaladó kórházi kezelés esetén (ha a Bizto-
sítottra ez a fedezet alkalmazandó) a Biztosító a kór-
házban töltött időtartam hosszától függően az alábbi 
összeget fizeti meg a Provident részére:

• 6-19 nap: havi kölcsön esetén 3 havi, heti kölcsön 
esetén 12 heti törlesztőrészletet
• 20 nap v. annál hosszabb: havi kölcsön esetén to-
vábbi 3 havi, heti kölcsön esetén további 12 heti tör-
lesztőrészletet

70%-ot meghaladó egészségkárosodás esetén a Biz-
tosító a Biztosított egészségkárosodást megállapító 
jogerős határozat meghozatalakor fennálló teljes köl-
csöntartozását, de legfeljebb 1,5 millió Ft-ot fizet meg 
a Provident részére.

 Mire nem terjed ki a biztosítás?
 8 terrorcselekmény;
 8 veszélyes / hivatásos sporttevékenység;
 8 ittas járművezetés / járművezetés kábítószer vagy 

kábító hatású anyag hatása alatt;
 8 meglévő betegség az első 6 hónapban.

Keresőképtelenség kockázat esetén:
 8 orvosilag nem indokolt, a Biztosított által kezde-

ményezett beavatkozások;
 8 anyasággal összefüggő keresőképtelenség (kivéve, 

ha balesetből ered).
Munkanélküliség kockázat esetén:

 8 munkavállaló által kezdeményezett felmondás 
vagy munkavállaló által kezdeményezett közös 
megegyezéssel történő megszüntetés;

 8 próbaidő alatt megszüntetett munkaviszony;
 8 munkáltató általi azonnali hatályú felmondás;
 8 a Biztosított magatartása miatti munkaviszony 

megszüntetés.
70%-ot meghaladó egészségkárosodás kockázat esetén:

 8 az egészségkárosodás megállapítására vonatkozó 
kérelem benyújtását követő csatlakozás;

 8 ha a 70%-ot meghaladó egészségkárosodás meg-
állapítását eredményező baleset vagy állapotvál-
tozás a kockázatviselés kezdetét megelőzően kö-
vetkezett be;

 8 ha a Biztosított a biztosítási esemény bekövetke-
zésekor bármilyen jogcímen - kivéve az özvegyi 
nyugdíjat – nyugdíjas.

5 napot meghaladó kórházi kezelés esetén: 
 8 olyan intézményben történt fekvőbeteg-ellátás, 

amely nem minősül kórháznak; 
 8 orvosilag nem indokolt, a Biztosított által kezde-

ményezett beavatkozásokkal kapcsolatos kórházi 
kezelés; 

 8 a terhességgel kapcsolatos kórházi ápolás, terhes-
ség-megszakítással kapcsolatos kórházi kezelés.

Provident kölcsön mellé igénybe vehető hitelfedezeti biztosítás
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 Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
Mentesülési okok

! közlési kötelezettség megsértése;
! két éven belül bekövetkező öngyilkossági kísérlet vagy öngyilkosság;
! jogellenes, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartás.

Várakozási idő (mely alatt bekövetkező károkra nem terjed ki a biztosítási fedezet)
! munkanélküliségi kockázat: 90 nap a kockázatviselés kezdetétől 

(nem alkalmazandó a várakozási idő abban az esetben, ha a biztosítással fedezett kölcsönszerződés 
megszűnésével egyidejűleg egy új kölcsönszerződés jön létre és a Biztosított az új kölcsönszerződéshez 
kapcsolódóan is csatlakozik a csoportos biztosítási szerződéshez) 

Összeghatárok és egyéb korlátozások az egyes szolgáltatásokra
Keresőképtelenségi kockázat, Munkanélküliségi kockázat

! legfeljebb 1,5 millió Ft fennálló tartozás / biztosítási esemény
! legfeljebb 3 biztosítási eseményhez kapcsolódó szolgáltatás / teljes biztosítási tartam
! két azonos típusú biztosítási esemény között legalább 6 hónap – díjjal fedezett – időszaknak kell eltelnie

5 napot meghaladó kórházi kezelés
! legfeljebb 3 biztosítási eseményhez kapcsolódó szolgáltatás / teljes biztosítási tartam
! két azonos típusú biztosítási esemény között legalább 6 hónap – díjjal fedezett – időszaknak kell eltelnie, 

ide nem értve azt az esetet, amikor 60 naptári napon belül ugyanazon baleset vagy betegség folyomá-
nyaként a Biztosított ismét kórházba kerül, ezen újabb kórházi kezelést az eredeti biztosítási esemény 
folytatásának kell tekinteni. 

70%-ot meghaladó egészségkárosodás
! legfeljebb 1,5 millió Ft fennálló tartozás / biztosítási esemény

Elévülési idő:
! 5év

 Hol érvényes a biztosításom?
— Magyarország területén

 Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
— közlési kötelezettség; 
— áthárított biztosítási díj megfizetése a Provident részére;
— kárbejelentési kötelezettség;
— a Biztosítási Feltételekben meghatározott dokumentumok megküldésének kötelezettsége.

 Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítás havi díjfizetésű. Az áthárított biztosítási díjat a Provident havonta (biztosítási időszakonként) szedi be.

 Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

A kockázatviselés kezdete:

− kölcsön folyósítását követő nap 0. óra, vagy amennyiben a csatlakozásra nem a kölcsönszerződés létrejötte 
után közvetlenül kerül sor, akkor a biztosítotti nyilatkozat Biztosított által történő aláírását követő nap 0. 
órája. Utólagos csatlakozásra abban az esetben van mód, ha a futamidőből több, mint 6 hónap van hátra.

A biztosító kockázatviselése megszűnik:

− a kölcsönszerződés megszűnésekor;
− azon hónap utolsó napján, amelyikben a 75. életévét betölti a Biztosított;
− a Biztosított halálakor;
− a biztosítotti jogviszony Biztosított általi felmondásakor;
− a csoportos biztosítási szerződés Provident vagy Biztosító általi rendkívüli felmondása esetén; 
− 2 díjnemfizetett biztosítási időszak esetén az első díjnemfizetett biztosítási időszak utolsó napjára vissza-

menőleg;
− ha az aktuális kölcsöntartozást a Biztosító a biztosítási esemény bekövetkezése esetén kiegyenlíti;
− a Biztosított 70%-ot meghaladó mértékű egészségkárosodása esetén.

 Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A biztosítás írásbeli rendes felmondással szüntethető meg a hónap végére (ha a felmondás az adott hónap 15-ét 
követően érkezik be, akkor a biztosítás a beérkezés hónapját követő hónap végén szűnik meg). 

A felmondó nyilatkozatot az alábbi postacímre vagy e-mail címre kell megküldeni: Provident Pénzügyi Zrt., 1082 
Budapest, Futó utca 47-53., provident@provident.hu
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