
KEDVES SZÜLŐK! 
 
Önökben is bizonyára felmerült a kérdés, miként tudnák gyermekeik biztonságát megteremteni, felkészülni a 
váratlan eseményekre és a velük járó kiadásokra. A baleseteket kivédeni sajnos mi sem tudjuk, de egy biztosítás 
segítséget nyújthat a gyógyulás esetenkénti magas költségeinek viselésében. 
 

Az államilag finanszírozott gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás kiegészítéseként a Szimba tanuló 
balesetbiztosítás széles körű védelmet nyújt gyermeke számára. 
 

Tanulóbiztosításunk a világ bármelyik pontján, a nap 24 órájában érvényes, otthon, az óvodában, az iskolában, 
sőt még kirándulás közben és nyaraláskor is. 
 

A Szimba és az Állami balesetbiztosítás összehasonlítása 2020/2021-es tanév 

Szimba tanuló balesetbiztosítás  119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet az általános gyermek- és ifjúsági 

balesetbiztosításról  

A biztosítás megkötésének nincs alsó korhatára,  

0- max. 25 éves korig megköthető.  

Csak 3–18 éves korosztály számára jár.  

Bármely, magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgárra meg-

köthető (pl. külföldi állampolgárokat oktató-, nevelő intézményekben 

is).  

Csak magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar(!) állampolgár 

számára köthető.  

Színes Szimba-kalauz és részletes termékbemutató.  A 119/2003. (VIII.14.) Kormányrendelet tartalmazza a 

szolgáltatásokkal kapcsolatos tudnivalókat.  

• 6 különböző csomag,  

• A díj Ft/fő/biztosítási év: 2000 Ft-tól 10 000 Ft-ig,  

• biztosítási év: 2020. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig (tanévhez 

igazodik),  

• évről évre megújuló/bővülő szolgáltatási csomagok  

• 1 csomag,  

• térítésmentes (alanyi jogon jár),  

• jelenlegi biztosítási időszak: 2020. január 1-től 2021. december 31-ig  

• 2003 óta változatlan szolgáltatási tartalom.  

A különböző csomagokban egyre növekvő szolgáltatási összegek, pl.  

• baleseti halál 300.000 Ft-tól 500.000 Ft-ig,  

• baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás esetén a térítés 

összege 400.000 Ft-tól 2.500.000 Ft-ig terjed (a biztosítási összegnek 

a rokkantság fokával megegyező százaléka), nincs sávos bontás,  

• közlekedési baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás esetén 

további 250.000 Ft-tól 1.500.000 Ft-ig a biztosítási összegnek a 

rokkantság fokával megegyező százaléka kerül kifizetésre,  

•    csonttörés esetén egyszeri 4.000 Ft-tól 30.000 Ft-ig        

Fix szolgáltatások:  

• baleseti halál – 200 000 Ft  

• baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás, a térítés összege max.:  

– rokkantság foka 1–9% között 3.000 Ft,  

– rokkantság foka 10–29% között 50.000 Ft,  

– 30–100% között a 300 000 Ft biztosítási összegnek a rokkantság fokával 

megegyező százaléka,  

• csonttörés esetén egyszeri 3 000 Ft.  

A különböző csomagokban 12 féle kockázat:  

• csonttörés, csontrepedés, maradandó fog törése,  

• baleseti műtéti térítés,  

• baleseti kórházi napi térítés – intenzív osztályon DUPLA szolgál-

tatás,  

• baleseti költségtérítés,  

• speciális balesetek (szúrt, vágott sérülések, állatharapás, áramütés, 

kullancs-csípés okozta agyburok és/vagy agyvelőgyulladás, Lyme 

kór)  

• fertőző betegségek (rotavírus, szalmonella, agyhártyagyulladás, 

agyvelőgyulladás),  

• speciális műtétek (lágyéksérv-, vakbél-, garatmandula műtét),  

• kórházi napi térítés – intenzív osztályon DUPLA szolgáltatás,  

• égési sérülés,  

• baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás,  

• közlekedési baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás,  

   baleseti halál.  

A csomag tartalma a fenti 3 kockázat.  



Mekkora összegű térítést nyújt a Szimba tanuló balesetbiztosítás egyes szolgáltatási csomagjai és az államilag 
finanszírozott általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás, ha a biztosított mindkét biztosítási védelemmel 
rendelkezik? 

Példaként egy konkrét eset:  

Marci leesett a kertjükben lévő magas cseresznyefáról. Szülei mentőt hívtak, Marci bekerült az ügyeletes 
kórházba. Koponyalapi töréssel, eszméletvesztéssel és zúzódásokkal járó balesetet szenvedett, mely 3 napos 
intenzív osztályos és 10 napos traumatológiai osztályos bent tartózkodással járt. A kórházban az édesanyja is 
vele maradt egy külön szobában, ez naponta 5.000 Ft-ba került. 

 

119/2003. (VIII. 14.) Kom. rendelet az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról 

Csonttörés esetén  3 000 Ft  

Baleseti halál esetén 200 000 Ft  

Balesetből eredő maradandó 
egészségkárosodás esetén: 

1–9% mértékig 
10–29% mértékig 

30–100% mértékig 

3 000 Ft  
50 000 Ft  

300 000 Ft  
biztosítási összegnek a rokkantság 

fokával megegyező százaléka 

 

 

1. A választott Szimba-csomagtól függően a következő összegeket fizetné a biztosító: 

Kockázat (Szimba tanuló balesetbiztosítás 
2020/2021-as tanév) 

A B C D E 

Csonttörés 30 000 25 000 15 000 10 000 6 000 

Baleseti kórházi napi térítés (13 nap kórházi 
tartózkodás + 3 nap az intenzíven) 

56 000 32 000 16 000 12 000 9 600 

Baleseti költségtérítés  

(3 + 10 nap a kísérő benttartózkodásának 
költsége * 5000 Ft) 

65 000 65 000 65 000 65 000 60 000 

Kórházi napi térítés (13 nap kórházi tartózkodás 
+ 3 nap az intenzíven) 

24 000 16 000 9 600 7 200 4 800 

A biztosító szolgáltatása (Ft) 175 000 138 000 105 600 94 200 80 400 

A Szimba tanuló balesetbiztosítás éves díja 
(fő/Ft/év) 

10 000 7 000 5 000 3 000 2 000 

 

Kérem, hogy a kitöltött nyomtatványokat a választott csomag pontos díjával együtt, lezárt borítékban 

adják le az osztályfőnököknek. 

Köszönettel: Horváth Zsuzsanna 
A GENERALI BIZTOSÍTÓ  

SZERZŐDÖTT PRTNERE 

60 30 218 35 28 

horvath.zsuzsanna@generalimail.hu 
 


