Orchidea
női daganatos megbetegedések
és női táska biztosítás

Mert a bajban számít igazán a segítség

Ha egészsége veszélybe kerül, akkor Önnek
a gyógyulásra kell koncentrálnia, az
anyagiakat majd az Orchidea biztosítja!
A magyar piac egyik egyedülálló szolgáltatására szeretnénk felhívni
a figyelmét, ami nem más, mint az Orchidea- Női daganatos
megbetegedések és Női táska biztosítása.
A szolgáltatás a jövőben esetlegesen bekövetkező női rosszindulatú
daganatos megbetegedés esetén nyújt anyagi segítséget Önnek.
Kiegészítő szolgáltatásként amennyiben táskáját betöréses lopás
vagy rablás során eltulajdonítják, abban az esetben szeretnénk a
pótlással járó kellemetlenséget csökkenteni.
Szinte mindannyiunk ismeretségi körében akad valaki, aki ebben a
komoly betegségben szenved. Ha a baj megtörténik, nem a pénzzel
akarunk foglalkozni, hanem elsősorban a gyógyulásra szeretnénk
koncentrálni.

A pénzt bármire felhasználhatja
Önnek gyógyulnia kell, ahhoz pedig pihenésre lesz szüksége. Ez
idő alatt jövedelme sajnálatos módon elapadhat, de legalábbis
csökkenhet. Az Orchidea biztosítás fedezetével legalább az anyagi
gondjai nem növekednek.
Azt, hogy a pénzt mire használja fel a leghasznosabban, Ön dönti el.
A folyósított összeg segítséget nyújt Önnek áthidalni a nehéz
időszakot. A pénzt közvetlenül Önnek fizetjük ki, amikor arra a lehető
legnagyobb szüksége van.
Az Orchidea a következő rosszindulatú megbetegedések
diagnosztizálása esetére nyújt biztosítási fedezetet:
Női szerveket támadó összes rosszindulatú daganat
- mell
- petefészek
- vulva (külső nemiszervek)
- vagina
- méh
- méhnyak
- hüvely

Kiknek ajánljuk
az Orchidea Biztosítást?
Valamennyi 18 és 55 év közötti nőnek, aki állandó
magyarországi lakhellyel rendelkezik. Csupán azok
nem részesülhetnek az ajánlat adta előnyökből,
akiknél
a biztosítási szerződés megkötése előtt
már
diagnosztizáltak
rosszindulatú
daganatos
megbetegedést.

Nincs szükség előzetes
orvosi vizsgálatra
Ön előzetes egészségügyi vizsgálat nélkül is
részesülhet az Orchidea biztosítási védelmében,
mindössze egy 90 napos türelmi időt kötünk ki, mely
a kockázatviselés napján indul.

Belépési korhatár*

Biztosítás havidíja
Ezüst módozat

Arany módozat

Platina ódozat

600 Ft

800 Ft

1300 Ft

30-39

800 Ft

1 300 Ft

2 300 Ft

40-49

1 400 Ft

2 500 Ft

4 600 Ft

50-59

1 800 Ft

3 300 Ft

6 300 Ft

18-29

*A Szerződő a biztosítási szerződés fennállása alatt – aktuális életkorától függetlenül –
mindvégig a belépési korhatárnak megfelelően megállapított biztosítási díj megfizetésére
köteles, kivéve a Biztosítási csomag módosítása esetén, amikor is a havonta fizetendő
biztosítási díj a Szerződő aktuális életkora szerint kerül megállapításra.

Miért az Orchidea biztosítás?

A női daganatos megbetegedések veszélyét egészséges
életmóddal és rendszeres szűrővizsgálatokkal csökkenthetjük.
Emellett azonban érdemes felkészülni egy esetleges
megbetegedés esetén felmerülő költségekre is! Így ha a jövőben
egészsége veszélybe kerülne, akkor Önnek csak a gyógyulásra
kell koncentrálnia, az anyagiakat az Orchidea biztosítja! Bár a
betegséggel nem összemérhető a súlyossága, azért egy táska
ellopása nem kevés kárt és bosszúságot okozhat. Az Orchidea
kiegészítő szolgáltatása: ha betöréses lopás vagy rablás során
megkárosítják, a táska árát, iratai, kulcsai pótlásának költségét,
és még a táskában lévő kedvenc kozmetikumainak árát is több
tízezer forint értékig megtérítjük.

Segítünk pótolni az elveszett jövedelmet,
Ön pedig töltse az időt szeretteivel!
• 4 000 000 Ft* egyszeri térítést folyósítunk Önnek rosszindulatú

női daganatos megbetegedés diagnosztizálása esetén;
• további 800 000 Ft* egyösszegű térítést adunk amennyiben

rosszindulatú női daganatos megbetegedéssel kapcsolatos
műtéti beavatkozás válik szükségessé a diagnózist követő 2
éven belül;
• 40 000 Ft összeg erejéig megtérítjük a betöréses rablás vagy

lopás során eltulajdonított női táska káresemény időpontjában
érvényes pótlási árát;
• 40 000 Ft összeg erejéig megtérítjük a betöréses rablás vagy

lopás során eltulajdonított női táskában lévő személyes okiratok
és az Ön tulajdonában lévő bankkártyák újraelőállítási/pótlási
költségeit;
• 30 000 Ft összeg erejéig megtérítjük a betöréses rablás vagy

lopás során eltulajdonított női táskában lévő, az Ön biztosítási
szerződésben megjelölt lakóhelyének zárjának pótlási vagy
zárcseréjének költségét;
• 15 000 Ft összeg erejéig megtérítjük a betöréses rablás vagy

lopás során eltulajdonított női táskában lévő kozmetikumok,
parfümök, ékszerek pótlási költségeit.
*A biztosítási összegek a Platina módozatra vonatkoznak.

Ki nyújta a biztosítást?
Az AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1133 Budapest, Váci
út 76. cégjegyzékszám: 01-17-000387).
Ki lehet a biztosítás szerződője és biztosítottja?
Minden 18 és 60 év közötti természetes személy.
Ki lehet biztosított a csomagon belül?
Ön, amennyiben elmúlt 18 éves, de a 60. életévét még nem töltötte be.
Ki a kedvezményezett?
A biztosítási szolgáltatásokra a kedvezményezett jogosult, ez esetben a szerződő.
Mikortól indul a biztosító kockázatviselése, vagyis mikortól él a biztosítás?
Az a Biztosítási kötvényben feltüntetett időpont, amikor a Biztosító Kockázatviselése
– a Biztosítási kötvény kiállításának dátumától függetlenül – a Szerződő által a
Biztosító Ügyfélszolgálatán keresztül tett szóbeli biztosítási ajánlattétel napján (év,
hónap, nap, óra, perc szerint meghatározott időpontban), azonnal az ajánlat
elfogadását követően megkezdődik.
Milyen időtartamra szól a biztosítás?
Az Orchidea Női daganatos megbetegedések biztosítás határozatlan időre jön
létre. A biztosítási időszak ez utóbbi biztosítás esetében egy hónap, a biztosítási
évforduló pedig mindig a hónap első napja.
Hogyan és mikor kell fizetni a díjakat?
Az Orchidea Női daganatos megbetegedések első Biztosítási díja a Szerződő
ajánlattételét követő első Biztosítási fordulónapon esedékes, mely az esedékesség
hónapjára nyújt fedezetet. A díjakat havonta kell megfizetni.
Hogyan tudom a biztosításomat felmondani?
A kockázatviselés kezdetétől számított 30 napon belül Ön indokolás nélkül írásban
felmondhatja a biztosítást a következő címre küldött nyilatkozattal: 1388 Budapest,
Pf.: 14. Ebben az esetben a már befizetett biztosítási díj visszafizetésre kerül,
amennyiben szolgáltatási igényt ez alatt a 30 nap alatt nem jelentettek be.
A biztosítást ezt követően is meg lehet szüntetni. A szerződést írásban, a biztosítási
időszak végére lehet felmondani. A felmondási idő 30 nap. A felmondással a
biztosító kockázatviselése a biztosítási időszak végével megszűnik.

Mikor és hogyan kell a biztosítási esemény bekövetkezését bejelenteni?
A biztosítási esemény bekövetkezését legkésőbb 8 napon belül be kell jelenteni
a biztosítónak. A bejelentést a megfelelő formanyomtatványon, a biztosítási
feltételekben meghatározott dokumentumok egyidejű csatolásával kell megtenni.
Mikor fizet a biztosító?
A szolgáltatásokat az igény elbírálásához szükséges összes irat beérkezése után, az
utoljára beérkezett irat kézhezvételétől számított 15 napon belül teljesítjük.
Mire nem terjed ki a biztosítás?
Ahhoz, hogy az Orchidea nevű szolgáltatásunkat valóban előnyösen kínálhassuk
fel mindenkinek, néhány kizárásra fel kell hívnunk a figyelmét:
Az alábbi eseményekre nem terjed ki a biztosítás:
1. kockázatviselés kezdete előtt diagnosztizált rosszindulatú női daganatos
megbetegedésre, vagy sejtek rosszindulatú burjánzására;
2. a kockázatviselés kezdetét követő 90 napon belül diagnosztizált
rosszindulatú női daganatos megbetegedésre;
3. amennyiben a tumor hisztológiailag rosszindulatú előtti állapotban van,
illetve még nem terjed, továbbá a daganatos megbetegedés rosszindulatú
elváltozásait eredeti helyzetben mutató daganatokra;
4. Bármely egyéb, Rosszindulatú Női Daganatos Megbetegedésen kívül
diagnosztizált daganatos megbetegedés;
5. AIDS-es megbetegedés eredményeként kialakult daganatos
megbetegedésekre;
6. amennyiben a kártérítési igény nukleáris üzemanyagnak, nukleáris
hulladéknak, illetve nukleáris üzemanyag illetve nukleáris berendezés
elégésének tudható be;
7. jogosulatlan bankkártya költségek és bankkártya terhelések;
8. zsebtolvajok, vagy tolvajok-erőszak, vagy megfélemlítés nélküli-trükkjei
vagy lopása, illetve rejtélyes eltűnések;
9. a Női táskában lévő mindennemű pénz, pénzutalvány, közlekedési jegy
vagy hasonló vagyontárgyak.
*A kizáró esetek pontos felsorolása a Orchidea- Noi daganatos megbetegedések és Noi táska biztosítása
Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztatóban található.

Mi történik, ha időben nem fizetem be a biztosítási díjat?
A biztosítási díj megfizetésének elmulasztása a biztosítási szerződés megszűnését
eredményezi, az esedékesség napját követő 45. napon. A biztosító SMS üzenetben
és postai levélben küld emlékeztetőt a díjelmaradásról.

AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe
1133 Budapest, Váci út 76.
Tel.: 06-40-362-362
(helyi tarifával hívható szám, amely hétfőn 8.00 - 20.00 óra között, további
munkanapokon 9.00 - 17.00 óra között hívható)
Kárbejelentés: 06-1-801-0801

INFORMÁCIÓK A BIZTOSÍTÓRÓL
Az AIG a világ egyik legnagyobb nem-életbiztosítója. 160 országban működünk,
több mint 40 millió ügyfelet szolgálunk ki lakossági, valamint közép- és nagyvállalati
szinten.
Ügyfeleink elvárásainak változatos termék- és szolgáltatás kínálatunkkal, 90 helyi
call centerünkkel, stabil szakmai- és anyagi háttérrel és mindenekelőtt magas
szintű kárrendezési gyakorlattal igyekszünk megfelelni. 34 000 alkalmazottunk
kiemelkedő helyi piaci ismerete pedig biztosítja, hogy az egész világon versenyképes
szolgáltatásokat kínáljunk ügyfeleinknek.

A jelen nyomtatvány kizárólag az Ön tájékoztatását szolgálja, de ez a tájékoztatás
nem teljeskörű! A biztosításokra vonatkozó részletes információkat az Orchidea
biztosítás biztosítási feltételei tartalmazzák, melyet a kötvénycsomaggal együtt
küldünk el az Ön részére.

További információért hívja ügyfélszolgálatunkat
a 0640-362-362 telefonszámon vagy látogasson el
honlapunkra a www.aigdirect.hu oldalra.

