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Terméktájékoztató 
 

az ERSTE Bank Hungary Zrt. által nyújtott, jelzálog alapú kölcsönszerződésekhez kapcsolódó Törlesztési Védelem csomagokról 
 

Jelen terméktájékoztató az ERSTE Bank Zrt. által nyújtott, jelzálog alapú kölcsönszerződésekhez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosítás főbb jellemzőit 
tartalmazó egyszerűsített tájékoztató anyag, mely (1) nem tartalmazza az alkalmazandó feltételek összességét és (2) nem képezi a biztosításra vonatkozó szerződési 

feltételek részét. 
A jelen terméktájékoztató és az Általános Biztosítási Feltételek és/vagy a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételek között fennálló esetleges ellentmondás esetén az 

Általános Biztosítási Feltételek és a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételek rendelkezései irányadók. 
A csoportos biztosítási szerződésre vonatkozó biztosítási feltételek megismerése céljából kérjük, olvassa el a mellékelt Általános és Különös Biztosítási Feltételeket. 

 

Szerződő: ERSTE Bank Hungary Zrt.  (a továbbiakban: szerződő) 

Biztosító: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 
Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 1. 

PSzÁF eng.sz.: /05/1991. 

Biztosított: Olyan természetes személy, aki a szerződővel jelzáloghitel jogviszonyban (piaci kamatozású forint- illetve deviza alapú lakáscélú hitel, forint- illetve 
deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitel, kiegészítő kamattámogatott lakáshitel, jelzáloglevél kamattámogatás mellett nyújtott lakáshitel, a 
továbbiakban: hitel) áll és az általa tett csatlakozási nyilatkozat megtételének időpontjában (1) életkora 18 és 65 év között van, (2) nem rokkantnyugdíjas, 
illetőleg nem részesül rehabilitációs járadékban. 

Kedvezményezett: a szerződő 

Biztosítási 
események: 

„A” csomag (Teljes csomag) „B” csomag (Baleseti csomag) „C” csomag (Munkanélküliségi és 
keresőképtelenségi csomag)  

 Haláleset 

 79%-ot meghaladó mértékű 
egészségkárosodás 

 Keresőképtelenség 

 Munkanélküliség 

 Baleseti halál 

 Baleseti rokkantság (balesetből eredő, 
51%-ot meghaladó mértékű 
egészségkárosodás) 

 Keresőképtelenség 

 Munkanélküliség 

 Keresőképtelenség 

 Munkanélküliség 

Biztosítási 
szolgáltatás: 

Halál, 79%-ot meghaladó mértékű egészségkárosodás, Baleseti halál vagy Baleseti rokkantság esetén: 
A biztosító a biztosítási esemény időpontjában (ld. a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételekben) fennálló kölcsön/hiteltartozást fizeti ki a szerződő, mint 
kedvezményezett részére. 
60 napot meghaladó betegállomány illetve munkanélküliség esetén: 
A biztosító a keresőképtelenség illetve a regisztrált munkanélküliség 61. napját követően az Általános Biztosítási Feltételek 18.2-18.5. pontjaiban foglaltak 
– és az egyes speciális hiteltípusokra (pl. türelmi idős hitel, lakástakarékpénztári megtakarítással kombinált hitel, megtakarítási életbiztosítással kombinált 
hitel) vonatkozó külön szabályok figyelembe vétele mellett megfizeti a keresőképtelenség illetve a regisztrált munkanélküliség 61. napját követően 
esedékessé váló havi hiteltörlesztő részleteket. 
A biztosító térítési kötelezettsége addig az időpontig áll fenn, amelyik az itt felsorolt időpontok közül a leghamarabb bekövetkezik: (1) a keresőképtelenség 
illetve a regisztrált munkanélküli állapot megszűnéséig vagy, (2) a kockázatviselés megszűnésének időpontjáig, (3) de legfeljebb 6 egymást követő 
hónapig. 

A kockázatviselés 
kezdete: 

A biztosított csatlakozásának módjától függően a biztosító a kockázatot az alábbi időponttól viseli: 

 a kölcsönszerződés megkötésekor, a kölcsönszerződés részét képező csatlakozási nyilatkozattal történő csatlakozás esetén a kölcsön első ügyleti 
évének kezdőnapján 0. órától, 

 a kölcsönösszeg folyósítását követően tett írásbeli csatlakozási nyilatkozattal történő csatlakozás esetén: i) amennyiben a csatlakozási nyilatkozat 
szerződő általi befogadása adott hónap 15. napján vagy azt megelőzően történik, akkor az adott hónap 15. napján 0 órától; ii) amennyiben a 
csatlakozási nyilatkozat szerződő általi befogadása adott hónap 15. napját követően történik, akkor az adott hónapot követő hónap 15. napján 0 órától 
,k 

 a kölcsönösszeg folyósítását követően tett szóbeli csatlakozási nyilatkozat esetén: i) amennyiben a szóbeli csatlakozási nyilatkozat adott hónap 15. 
napján vagy azt megelőzően történik, akkor az adott hónap 15. napján 0 órától; ii) amennyiben a szóbeli csatlakozási nyilatkozat adott hónap 15. 
napját követően történik, akkor az adott hónapot követő hónap 15. napján 0 órától. 

A szolgáltatással 
kapcsolatos 
egyéb tudnivalók: 

Jogosultság (munkanélküliségi szolgáltatás esetén): 
A munkanélkülivé válását megelőzően legalább 6 hónapig folyamatos, a Munka Törvénykönyve szerinti határozatlan időtartamú 
munkaviszonnyal kell rendelkezni. 

 Várakozási idő (munkanélküliségi szolgáltatás esetén): 
A kockázatviselés kezdetétől számítandó 90 nap. Ha a biztosított munkaviszonya a várakozási idő alatt szűnt meg, a biztosító az 
emiatt bekövetkezett munkanélküliség esetében sem a várakozási idő alatt, sem annak lejártát követően nem nyújt biztosítási 
szolgáltatást 

 Szolgáltatási 
maximum: 

Keresőképtelenség vagy munkanélküliség esetén: 
A hitel első havi törlesztő-részletének 115%-a (deviza alapú hitelek esetén ezen összeghatárt a devizában kifejezett törlesztő-
részletre kell alkalmazni), a biztosítás tartama alatt legfeljebb 36 havi szolgáltatás (fedezetenként külön-külön). 
 

 Teljesítési 
határidő: 

Az elbíráláshoz szükséges összes dokumentum beérkezését követő 15 napon belül, ha a biztosítási esemény tekintetében az 
érintett biztosító szolgáltatási kötelezettsége beáll. 

 Elévülési idő A biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 2 év. 

 Mentesülési 
okok: 

Ld. az Általános Biztosítási Feltételek 20.§-át. 

 Kizárások: Ld. az Általános Biztosítási Feltételek 21.§-át, valamint a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételek megfelelő §-ait (a 79%-ot 
meghaladó egészségkárosodás, a baleseti rokkantsági kockázat és a keresőképtelenségi kockázat esetében a 4.§, a 
munkanélküliségi kockázat esetében az 5.§)  

A biztosítási 
esemény 
bejelentésének 
módja: 

A biztosítási eseményt a bekövetkezését követő 15 napon - akadályoztatás esetén 30 napon - belül be kell jelenteni az alábbi címen illetve 
telefonszámon: 

UNIONVienna insurance Group  Biztosító Zrt. 
1300 Budapest, Pf. 161 
Tel: (1) 501-2372  

A biztosítási esemény bejelentésére vonatkozó részletes rendelkezéseket az Általános Biztosítási Feltételek 19.§-a, valamint a vonatkozó Különös 
Biztosítási Feltételek 3.§-a (munkanélküliségi kockázat esetében 4.§-a) tartalmazza. 

A biztosítás 
megszüntetése 

A csatlakozási 
nyilatkozat 
visszavonása  

A biztosítottra vonatkozó biztosítás a szerződőhöz intézett, a csatlakozási nyilatkozatot visszavonó írásbeli nyilatkozattal 
megszüntethető. A kockázatviselés a legközelebbi havi törlesztőrészlet esedékességét megelőző napon 24 órakor szűnik meg, 
feltéve, hogy az írásbeli visszavonó nyilatkozat legkésőbb a folyó hó 10-én 24. órájáig a szerződőhöz beérkezik. Ha a visszavonó 
nyilatkozat ezen időpontot követően érkezik be a szerződőhöz, akkor a csatlakozás visszavonása csak a soron következő havi 
töresztőrészlet esedékességét megelőző napon 24 órakor lép hatályba. 

    

A szolgáltatás díja 
havonta 

A folyósított hitelösszeg %-ában: 
„A” csomag (Teljes csomag): 0,08138% 
„B” csomag (Baleseti csomag): 0,04694% 
„C” csomag (Munkanélküliségi és keresőképtelenségi csomag): 0,03465% 
Deviza alapú hitelek esetén a devizában kifejezett havi biztosítási díjat ugyanazon az árfolyam alkalmazásával kell forintra váltani, mint az adott havi 
törlesztő-részletet. 

 


