
 

 
Koronavírussal kapcsolatos tájékoztatás 
Kockázati típusú biztosítások 
__________________________________________________________________________________ 
 
A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Groupama Biztosító 
továbbra is a biztosítási szerződésben foglalt feltételek szerint jár el. 
Kockázati élet- és egészségbiztosítások esetében a koronavírus okozta megbetegedés a szerződési 
feltételek szerinti betegségnek (biztosítási eseménynek) minősül és az általános szabályok (pl. 
várakozási idő alkalmazása, előzmény betegséggel történő összefüggés vizsgálata) szerint történik a 
biztosítási esemény elbírálása, és a Biztosító megtéríti az adott termékre és a megkötött szerződésre 
vonatkozó szolgáltatások aktuális biztosítási összegeit. Kivételt jelent ez alól a keresőképtelenség, 
mely esetben a szerződési feltétek értelmében járványügyi zárlat esetén nem térít a biztosító. 
Szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás esetén, ha a biztosított lázas tünetekkel járó, felső légúti 
betegség gyanújával keresi meg a biztosítót vizsgálat megszervezésére, a biztosító a szerződési 
feltételekben meghatározottak szerint nyújt szolgáltatást, kivéve, ha az egészségügyi ellátás 
járványügyi érdekbe ütközik, pl. a biztosított fertőzöttnek nyilvánított területen járt 2-3 héten belül. 
Amennyiben ugyanis felmerül a koronavírus betegség gyanúja, a háziorvos, illetve a területileg illetékes 
járási/kerületi népegészségügyi osztály dönt a további teendőkről. 
Az ellátásszervező partnereink a fentiekkel egyező tartalmú felvilágosítást nyújtják ügyfeleinknek, és 
segítenek abban is, hogy a megfelelő állami intézmény felé irányítsák őket. 
 
Nem tartozik, illetve csak részben a biztosítás szolgáltatási körébe: 

• várakozási idő alatt bekövetkezett megbetegedés és azok következménye, 

• a kockázatviselés kezdete előtt már meglévő/az egészségi nyilatkozaton be nem vallott 
betegséggel, egészségügyi panasszal egyértelműen összefüggésben lévő vagy amiatt súlyosabb 
következménnyel járó megbetegedés, egészségi állapotromlás, 

• ha nem a biztosított betegsége miatt válna szükségessé a biztosítási szolgáltatás (pl. önkéntes 
karanténba vonulás, vagy elrendelt karanténban van a biztosított, de ő maga nem beteg), 

Ilyen esetekben a biztosító az eset összes körülményeire tekintettel dönt szolgáltatás nyújtásáról, 
vagy annak elutasításáról. 
 
 
 
 

Gyakran ismételt kérdések 
__________________________________________________________________________________ 

 
Kockázati élet- és egészségbiztosítással, továbbá szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítással 
kapcsolatos szolgáltatási igények: 
 
Várakozási idő alatt vagy előzménybetegséggel összefüggésben bekövetkezett koronavírus 
megbetegedés esetén milyen szolgáltatást térít a biztosító? 
Várakozási idő alatt bekövetkezett biztosítási eseményre a koronavírus okozta megbetegedés 
esetében nem nyújt térítést a biztosító. Ha a biztosított koronavírus okozta megbetegedése a 
bejelentett biztosítási eseménnyel összefügg vagy az súlyosbította állapotát (ideértve azt az esetet is 
amikor a biztosítási szerződés megkötése egészségi nyilatkozat nélkül történt) a biztosító ezt a tényt a 
szolgáltatási igény elbírálásakor figyelembe veszi. (következménye lehet a biztosítási igény elutasítása 
vagy a szolgáltatási összeg csökkentése). 



 

 
Térít-e a biztosító karantén esetén? 
Keresőképtelenség esetére szóló biztosításnál járványügyi zárlat esetén a biztosító nem nyújt 
szolgáltatást. Egyéb biztosítási esemény esetén, amennyiben az nem a biztosított saját 
megbetegedésével vagy egészségi állapotával van összefüggésben, a biztosító térítést nem nyújt. 
 
Térít-e a biztosító koronavírusos betegség esetén haláleseti térítést, kórházi napitérítést, műtéti 
térítést, TB rokkantságot, rettegett betegségekre (4 mindennapi cselekvés elvégzésére való 
képtelenség)? 
A koronavírus okozta megbetegedés alapvetően nem jelent kizárást, így az adott biztosítás szerződési 
feletételei szerint vizsgálja meg a biztosító a bejelentett biztosítási eseményt. 
 
Térít-e a biztosító koronavírusos betegség esetén keresőképtelenségi térítést? 
Nem térítünk, ha közegészségügyi vagy járványügyi zárlat miatt keresőképtelen a biztosított. 
 
Szolgáltatásfinanszírozó magánegészségbiztosításnál szervezünk-e és térítjük-e az ellátás koronavírus 
miatti betegség esetén? 
Szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás esetén, ha a biztosított lázas tünetekkel járó, felső légúti 
betegség gyanújával keresi meg a biztosítót vizsgálat megszervezésére, a biztosító a szerződési 
feltételekben meghatározottak szerint nyújt szolgáltatást, kivéve, ha az egészségügyi ellátás 
járványügyi érdekbe ütközik, pl. a biztosított fertőzöttnek nyilvánított területen járt 2-3 héten belül. 
Amennyiben ugyanis felmerül a koronavírus betegség gyanúja, a háziorvos, illetve a területileg illetékes 
járási/kerületi népegészségügyi osztály dönt a további teendőkről. A biztosított ebben az esetben 
magánellátásban nem is vehet részt, a kijelölt közegészségügyi ellátóintézményben kell ellátni. Az 
ellátásszervezőnkkel egyeztettünk erről és a fenti értelmű felvilágosítást fogják adni ügyfeleinknek, és 
segítenek abban is, hogy a megfelelő állami intézmény felé irányítsák. 


