
Ajánlattételi nyilatkozat 
nem fogyasztó ügyfelek részére 

GB761 jelű Releva és/vagy GB762 jelű Revita Kockázati Életbiztosításhoz 

szerződő neve: 

lakcíme:   

képviseletében 

szerződő képviselőjének neve: 

nyilatkozom, hogy a(z) 

alkusz cég neve: 

székhelye:   

biztosításközvetítőjével telefonon folytatott tárgyalást követően az ajánlatban szereplő biztosítási termék szolgáltatásai 

az igényemnek megfelelnek. 

Kijelentem, hogy a részemre a biztosításközvetítő által e-mailen megküldött biztosítási ajánlatot elolvastam és 

megerősítem, hogy az abban szereplő adatok, információk és nyilatkozatok mindenben megegyeznek a 

telefonbeszélgetés során általam megadott adatokkal, információkkal és nyilatkozatokkal. 

Kijelentem és megerősítem, hogy a szerződés biztosítási feltételeit, valamint a COVID-19 Kórházi egyszeri 
többletszolgáltatás záradék tartalmát megismertem és a biztosítási ajánlat tartalmának megfelelően a biztosítási 
szerződést a Groupama Biztosító Zrt.-vel meg kívánom kötni. 

Kijelentem továbbá, hogy az alkuszi megbízási szerződés tartalmát megismertem és az abban foglaltaknak 
megfelelően megbízást adok az alkusznak a biztosítási ajánlatom biztosító felé történő továbbítására. 

 Ajánlatszám: 

ALKUSZOK RÉSZÉRE 

További teendők: 

• Kérjük, hogy a kitöltött nyilatkozatot az ajánlattal együtt küldje el biztosításközvetítője

e-mail címére!

• Az e-mailben a következő szöveg szerepeljen: „Megerősítem a mellékelt nyilatkozatomat, a
csatolt biztosítási ajánlatban lévő szerződéskötési szándékomat fenntartom.”



A biztosító a jelen záradékban meghatározott kiegészítő feltételek alapján

2020. április 15-től 2020. október 15-ig tartó időszakban megkötött

GB761 jelű Releva Kockázati Életbiztosítás (továbbiakban: Releva) és/vagy

GB762 jelű Revita Kockázati Életbiztosítás (továbbiakban: Revita) vonatko-

zásában minden legfeljebb 65 éves belépési korú biztosított ré-
szére díjmentesen a szerződés kezdetét követő első biztosítási éven belül

az alábbi többletszolgáltatást nyújtja:

1. Amennyiben a kockázatviselés kezdetétől számított 14 napot követően,

de legkésőbb az első biztosítási évfordulót megelőzően a Releva és/vagy

Revita biztosítottja COVID-19 („koronavírus-betegség 2019”) miatt orvosi-

lag indokoltan legalább 24 órás kórházi ellátásra (fekvőbeteg-ellátás) szorul

(továbbiakban: biztosítási esemény), abban az esetben a biztosító egysze-
ri többletszolgáltatást nyújt (továbbiakban: többletszolgáltatás), mely-

nek mértéke Releva esetében 50 000 Ft (ötvenezer forint), Revita
esetében 30 000 Ft (harmincezer forint). Amennyiben a biztosított több

Releva és/vagy Revita szerződés biztosítottja a biztosítási esemény bekövet-

kezésének időpontjában, abban az esetben a többletszolgáltatásra vala-

mennyi Releva és/vagy Revita alapján jogosult. A biztosító a többletszol-
gáltatást kizárólag egy alkalommal nyújtja a Releva és/vagy Revita

első biztosítási évében.

2. COVID-19 betegség („koronavírus-betegség 2019”): a SARS-CoV-2

(„súlyos akut légúti tünetegyüttest okozó koronavírus 2”) koronavírus

okozta pandémiás következményekkel járó, elsődlegesen emberről ember-

re cseppfertőzés útján, illetve fertőzött váladékokkal történő direkt vagy

indirekt kontaktussal terjedő, leggyakrabban akut felső légúti megbetege-

dés, melynek tünetei láz, köhögés, mellkasi fájdalom, általános izomfájdal-

mak, izomgörcsök, rendkívüli általános gyengeség, a későbbiekben két ol-

dali úgynevezett intersticiális tüdőgyulladás, légzési nehézség, légszomj és

akut légzőszervi distressz szindróma (ARDS), végső állapotában szeptikus

sokk, többszervi elégtelenség, halál.

3. Jelen záradék kiegészíti a Releva, illetve a Revita biztosítás szerződési fel-

tételeit. A Releva, illetve a Revita biztosítás szerződési feltételei a jelen zá-

radékkal nem érintett rendelkezések vonatkozásában változatlan tartalom-

mal érvényesek.

Budapest, 2020. április 15.

Groupama Biztosító Zrt.

COVID-19 ZÁRADÉK – EGYSZERI KÓRHÁZI TÖBBLETSZOLGÁLTATÁS
RELEVA ÉS REVITA KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSOKHOZ
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Az OTP Csoport partnere
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