
 

Tisztelt Partnerünk! 
 
Az alkuszi együttműködési megállapodás módosításának indokait tartalmazó kísérő levelünkben is tájékoztattunk 
benneteket arról, hogy a társaságunknál lezajlott MNB ellenőrzés alapján meg kell szüntetnünk társaságunk azon 
gyakorlatát, miszerint a kockázatviselésünk az ajánlatnak az alkusz részére történő átadásával, azaz a biztosítóba való 
beérkezését megelőzően indul. 
 
Ennek következtében 2018. február 23-i hatállyal a feltételeinkben a biztosítási szerződés hatálybalépésének, illetve a 
kockázatviselés kezdetének meghatározása változott.  
 
Érintett termékek és nyomtatványszámok 

 
GB 524 jelű Groupama Lakásbiztostás Ügyféltájékoztató, és szerződési feltételek (13090/7) 
GB 526 jelű Groupama Társasházközösségek és Lakásszövetkezetek biztosítása Ügyféltájékoztató és szerződési feltételek 
(12821/6) 
GB395 Groupama Casco Ügyféltájékoztató (13151/6)  
Groupama Casco szerződési feltételek (12708/3) 
Preventor Kis- és középvállalkozói vagyon és felelősségbiztosítás Ügyféltájékoztató és szerződési feltételek (12956/6) 
Preventor szegmens termékek 
Prizma Preventor (12957/5) 
Relax Preventor (12958/5) 
Abakusz Preventor (12959/5) 
Boltív Preventor (12960/5) 
Mikromax Vállalkozói Vagyon és Felelősségbiztosítás Ügyféltájékoztató és feltételek (13087/4) 
 
Balesetbiztosítási Általános feltétel és Ügyféltájékoztató (12026/5) 
Életbiztosítási Általános Feltételei és Ügyféltájékoztató (120125/4) 
GB761 jelű Releva Kockázati életbiztosítás Különös feltételek és Ügyféltájékoztató (13259/5), Feltétel füzet (13266/7) 
Revita Kockázati Életbiztosítás Különös Feltétel és Ügyféltájékoztató (13524/3) Feltételfüzet (13446/4) 
GB165 Védőernyő Családi Balesetbiztosítás Különös feltételei és Ügyféltájékoztató (12886/2) 
 
Kiegészítő biztosítások feltételei  
Rettegett betegségek (13177/2) 
Baleseti halál (13168/3) 
Baleseti rokkantság (13169/3) 
Baleseti kórházi napi térítés (13171/2) 
Baleseti műtéti térítés (13172/2) 
Csonttörés, csontrepedés (13173/2) 
Égési sérülés (13174/2) 
Nem baleseti kórházi napi térítés (13175/2) 
Nem baleseti műtéti térítés (13176/2) 
Nem baleseti női kórházi napi térítés (13256/2) 
Nem baleseti női műtéti térítés (13257/2) 
Nem baleseti keresőképtelenség (13258/2) 
Rákdiagnosztikai kiegészítő (13543/2) 
Rokkantság (13180/2) 
Közlekedési baleseti halál (13252/2) 
Közlekedési baleseti rokkantság (13253/2) 
Baleseti keresőképtelenség (13254/2) 
Kockázati kiegészítő (13255/2) 
 
Az esetleg készleten lévő 2018. február 23-val hatályát vesztő nyomtatványokat kérjük leselejtezni! 
A feltételek és a Termékismertető (IPID) nyomtatványok a Partner Portál Dokumentumtárában elérhetők. 
 
A Termékismertetők a Partner Portál és a web szerviz útján létrejött ajánlatok esetén az ajánlat részeként is nyomtatásra 
kerülnek. 
 
Üdvözlettel: 
 
Központi Alkuszi Igazgatóság 
 


