Amerikai Futball Kollektív Balesetbiztosítás
Biztosító: Generali Biztosító

Biztosítási Alkusz: Lajvér Biztosítási Alkusz Kft.

Kárbejelentés: dszk.hu@generali.com
Biztosítási ügyekkel kapcsolatos segítség: ifj.greiling.mihaly@lajver.hu
A biztosítási eseményről általában: véletlen, váratlan, balesetszerű, előre nem látható esemény.
Jelen esetben sportolói balesetbiztosítás: baleset eredetű (nem -krónikus- betegség) sérülés, mely
egész naptári évben a sporttal összefüggésben (edzés, mérkőzés) SPORTtevékenység kapcsán
történik. Illetve ezekre az eseményekre utazás közben (legrövidebb úton) történik: ún. sportolói utas
kockázat.
BIZTOSÍTOTT ESEMÉNYEK
1. 30%-ot meghaladó egészségkárosodás (rokkantság)
Amilyen arányban van a rokkantság (orvosilag igazolt), annak arányában fizeti a biztosító a
biztosítási összeget. Jelen esetben biztosítási összeg: 2 000 000 Ft
2. Csonttörés: a törések számától függetlenül baleset esetén fizeti a biztosító a biztosítási összeget.
Jelen esetben: 50 000 Ft.
3. Lágyrészek sérülése: izület (pl. váll), izom, szalag sérülése, mely az első diagnózis alkalmával
azonosítható. Szakadások, izületi eldeformálódás, mely azonosítható az első orvosi vizsgálat
folyamán. Biztosítási összeg: 25 000 Ft.
4. 28 napon túl gyógyuló sérülés összegbiztosítása: Munkahelyi hiányzás, azaz táppénz (vagy igazolt
iskolai hiányzás) 28 egymást követő naptári nap esetén téríti a bizt.összeget: 50 000 Ft
5. Műtéti térítés: a biztosítási összeget a biztosító megfizeti műtét esetén, 200%-tól 25%-ig a WHO
lista alapján. (200%-nál a bizt.összeg kétszeresét, 25%-nál a negyedét). WHO lista a feltételben.
Biztosítási összeg: 100 000 Ft
6. Kórházi napi térítés: már első naptól a távozásig a napok száma szorozva a biztosítási összeggel.
Naponta 3 000 Ft.
7. Költségkiegészítés, költségtérítés: a balesettel összefüggő költségek a biztosítási összeg erejéig:
gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, szállítási, mentési költség, gipsz, gyógytornász stb. számlával
igazolt költsége. Biztosítási összeg: 100 000 Ft.

BIZTOSÍTOTTAK KÖRE
A Biztosítás kiterjed minden hivatalos MAFSZ sorozatban résztvevő játékosra, életkortól függetlenül.
A Biztosítás kötelező függetlenül attól, hogy az adott játékos egyéb biztosításokkal is rendelkezik-e. A
MAFSZ Tagszervezetei azon sportolóikat is biztosíthatják, akik nem szerepelnek hivatalos MAFSZ
sorozatban, de számukra ez nem kötelező. Csak MAFSZ Tagoknál regisztrált/igazolt sportolók
biztosíthatók.
A káresemény időpontjában a Biztosítottak körébe a csapatvezető által nem regisztrált játékosok
nem élveznek védettséget! Utólagos bejelentésre nincs lehetőség.
BIZTOSÍTÁS DÍJA
A Biztosítás díja minden korosztályban 6.500 Ft / év. A tárgyévben való megfizetés időpontjától
függetlenül, január 1. - december 31. közötti időszakra nyújt védettséget.
BIZTOSÍTÁS MEGFIZETÉSE
A Biztosítással kapcsolatos adminisztráció, bejelentés és befizetés a Tagszervezetek feladata. A
bejelentést a MAFSZ Számlakértő táblázat kitöltésével és megküldésével tehetik meg, a
mafszbiztos@gmail.com címre emailben küldve. A hétköznap 12:00-ig megküldött emailekben
bejelentett játékosok a következő munkanapon 8:00-tól élveznek biztosítási védettséget. A délután
küldött bejelentések egy nap csúszással kerülnek regisztrálásra.
A Biztosítás díja legkésőbb az adott évi első versenyengedély kéréssel egyidőben fizetendő meg.
KÁRESEMÉNY BEJELENTÉSE
A káreseményeket 15 napon belül kell bejelenteni a biztosítónál, az innen letölthető
formanyomtatványon.
A teljes biztosítási feltétel elérhető itt.

