Tájékoztató a tanulóbiztosításról
Tisztelt Szülők!
Magyarország területén állandó lakóhellyel rendelkező minden magyar állampolgár 3. életéve
betöltésének napjától, 18. életéve betöltésének napjáig baleset-biztosításban részesül.
A Magyar Állam képviseletében eljáró Miniszterelnöki Kormányiroda két naptári évre szóló –
2020. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig – szerződést kötött az UNIQA Biztosító
Zrt.-vel annak érdekében, hogy az Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló
119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően biztosított korosztályba tartozó magyar
állampolgárok a 3. életévük betöltésének napjától 18. életévük betöltésének napjáig államilag
finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek.
Bővebb információ az alábbi honlapon érhető el:
https://www.uniqa.hu/altalanos-gyermek-es-ifjusagi-balesetbiztositas
A Generáli Biztosító Zrt. az államilag finanszírozott gyermek- és ifjúsági
balesetbiztosítás kiegészítéseként kínálja a
Szimba
tanuló
balesetbiztosítást,
amely szélesebb körű szolgáltatást nyújt.
A Szimba tanuló balesetbiztosítás csoportos biztosítási forma, mely azt jelenti, hogy a
Szimba
tanuló
balesetbiztosítási
szerződést a
biztosítotti
névjegyzékben szereplőkre (oktatási intézménnyel – nappali tagozaton – tanulói
jogviszonyban álló, vagy óvodába felvett gyermekre) vonatkozóan az oktatási intézmény
(alapítvány) a biztosítóval megköti és a biztosítottaktól átvett biztosítási díjat a biztosító
részére megfizeti.
A szerződés és a biztosítotti jogviszony határozott tartamra jön létre, jelen esetben a
2021/2021-es tanévre (2021. szeptember 01 – 2022. augusztus 31.).
Nyári „áthidaló” ingyenes biztosítást (E csomag szolgáltatásait) kapnak azok, akiknek még
nincs biztosításuk, de az adott év május-júniusában, befizetik az adott év szeptember 1-től
kezdődő (és a következő év augusztus 31-ig terjedő időszakra szóló) Szimba balesetbiztosítás
díját.
A biztosítási szerződés alapján érvényesíthető igények elévülési ideje 2 (két) év, amely eltér a
Ptk-ban rögzített általános 5 éves elévülési időtől.A Szimba biztositási szerződésre vonatkozó
részletes szabályok, a szerződés részét képező Szimba tanuló balesetbiztosítás feltételei
elérhetők a generali.hu weboldalon.

Tisztel Szülők!
Gyermekük számára kiosztásra került a Szimba Kalauz, amely részletesebb tájékoztatást
nyújt a kínált kiegészítő balesetbiztosítás szolgáltatásairól.
A vírushelyzetre való tekintettel nem az iskolában kerül begyűjtésre, hanem
Kérjük, amennyiben igénybe kívánják venni gyermekük számára a kiegészítő
tanulóbiztosítást, töltsék ki a Szimba Válaszkártyát, majd a megjelölt, választott
Szimba csomag éves díjával együtt, 2021. június 15-ig legyenek szívesek eljuttatni a
Global Safe Services Kft. 5600 Békéscsaba, Irányi u.4-6. szám alatti (sarki) irodájába
8:00-16:30 óra közötti időben. Telefonszám: 06 20 2458707

