Állami diákbiztosítás
Tájékoztatom a kedves szülőket, hogy az általános gyermek és ifjúsági biztosítás költsége a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium költségvetésében lett tervezve, a közbeszerzési pályázat elbírálása később történt meg. Ahogy a
tavalyi évben, idén sem sikerült január 1-jével döntést hozni az állam által viselt biztosításra vonatkozóan, csak
több, mint három hónap után derült ki a szolgáltató kiléte.
A 2015. január 1-je után megtörtént balesetek állami kártérítését ismét a Groupama-Garancia Biztosító
rendezi. A pályázatot elnyerő biztosító társaság a 2015. december 31-éig rendezi a szülői kárigényeket.
Az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosítás díja továbbra is a Magyar Államot terheli.
Biztosítási esemény:

Biztosítási összeg:

Baleseti halál esetén

200 000 Ft

Csonttörés esetén

3 000 Ft

Balesetből eredő maradandó
egészségkárosodás esetén:
1-9 % mértékig

3 000 Ft

10-29 % mértékig

50 000 Ft

30-100 % mértékig

300.000 Ft biztosítási összegnek az egészségkárosodás (rokkantság) fokával megegyező
százaléka

A fenti tájékoztatás nem érinti az egyéni, iskolai tanulóbiztosításokat . Azok a választott csomag szerint
nyújtanak szolgáltatást szükség esetén. Kárbejelentés az iskolában a tanulóbiztosításokat kezelő nevelőnél, vagy
online itt az oldalon.

Tanulóbiztosítás
Miért jobb az iskolai tanulóbiztosítás a normatív, állami biztosításnál?
Igaz, hogy előbbiért többet kell fizetni, utóbbit ugyanis a központi költségvetés (tehát adóforintjaink) állja, de jóval
több szolgáltatást is nyújt. Íme a részletek a legkedveltebb iskolai tanulóbiztosítással, a Generali Szimba
módozatának összehasonlításával:
Iskolai tanulóbiztosítás

Állami gyermek- és ifjúsági biztosítás

Bölcsődésekre és max. 25 éves általános-,
Csak 3-18 éves személyeknek jár
közép-, és felsőfokú intézményben tanuló diákokra érvényes
Bármely, magyarországi lakhellyel rendelkező diákra

Csak magyarországi lakhellyel rendelkező
magyar állampolgárra

9 különböző szolgáltatás-csomag választható,
tanévre szól

1 csomag, naptári évre

10féle kockázat (pl. kórházi napi térítés)

3féle kockázat

A szolgáltatások részletei:
Állami (ingyenes, alanyi jogon járó) biztosítás:

•
•
•

baleseti halál - 200 000.- Ft
baleseti rokkantság - 3 000.-; 50 000.-; 300 000.- Ft (3 csoportba sorolt, rokkantsági foktól
függően)
csonttörés - 3 000.- Ft

Szimba módozatok:

Kárbejelentés mindkét esetben az iskolában, a biztosítást kezelő nevelőnél, vagy online itt az oldalon.
Az állami diákbiztosítás szolgáltatója 2015. december 31-éig a Groupama-Garancia Biztosító.

