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2021. április 18-tól új élet-és balesetbiztosítás érvényes a
Belügyminisztériumhoz tartozó szervek tagjai - és ilyen értelemben az
önkéntes és önkormányzati tûzoltók - számára. Összeszedtük a legfontosabb
tudnivalókat.

                
                          

BIZTOSÍTÁS 2021.              

 Tudnivalók az élet-   és balesetbiztosítás részleteirõl
             
                                            
                          

2021. április 18-tól új élet-és balesetbiztosítás érvényes a  
Belügyminisztériumhoz tartozó szervek tagjai - és ilyen értelemben az  
önkéntes és önkormányzati tûzoltók - számára. Összeszedtük a legfontosabb
  tudnivalókat.                               
                          

A hivatalos, általános tájékoztató a biztosítási összegekkel az ÖTE/ÖTP  
különbségekkel, a kötvényszámmal és minden egyéb információval ide kattintva
&eacute;rhetõ el (pdf   form&aacute;tumban).             

Néhány fontos tudnivalót, amelyet az általános tájékoztató nem tartalmaz,   az
alábbiakban emeltünk ki.             

 Kire vonatkozik a biztosítás?             

Az MTSZ tagszervezetei esetén a szerzõdésben foglaltak szerint a   biztosítás
vonatkozik:             

·          önkormányzati tûzoltóságok állományának tagjaira (a   biztosító írásos
anyagaiban *ÖTP* rövidítéssel jelölve),             

·          önkéntes tûzoltó egyesületek állományának tagjaira   (a biztosító írásos
anyagaiban *ÖTE* rövidítéssel jelölve),             

·          önkéntes mentõszervezetek állományának tagjaira (a   biztosító írásos
anyagaiban *M* rövidítéssel jelölve).             

 Milyen idõszakra érvényes a biztosítás?             

·          ÖTP: *24 órás, folyamatos, a szolgálati   idõ és szabadidõ biztosítását
egyaránt magába foglaló, csoportos élet- és   balesetbiztosítás (&hellip;) a
hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai   felügyelete alá tartozó ÖTP (&hellip;)
tagjai részére*             

http://tuzoltoszovetseg.hu/letoltes/document/450-biztositas-2021-04-18.pdf
http://tuzoltoszovetseg.hu/letoltes/document/450-biztositas-2021-04-18.pdf


·          ÖTE: a *beavatkozás ideje alatt, valamint   a saját maguk - mely a hivatásos
tûzoltó parancsnokságokon dokumentált - és a   hivatásos katasztrófavédelmi
szervek által szervezett gyakorlatokon történõ   részvétel idõtartamára;             

·          önkéntes mentõszervezetek: &bdquo;a beavatkozás   ideje alatt és a
katasztrófavédelmi szervek által részükre szervezett   gyakorlatokon történõ
részvétel idõtartamára*             

(Az idézetek a hivatalos szerzõdésbõl származnak.)             

 Mit értünk gyakorlaton és beavatkozáson?             

·          *gyakorlat idõtartama: a gyakorlatok   alatt (legyen az saját maguk, vagy a
hivatásos katasztrófavédelmi szerv által   szervezett gyakorlat) a dokumentált
kezdeti és befejezési idõpont közötti   idõtartamot kell érteni*             

·          &bdquo;beavatkozás ideje: az ÖTE és az M esetében a   tûzoltásról,
mûszaki mentésrõl és speciális mentési-védekezési feladatokról   (különösen: ár-
és belvízi, valamint rendkívüli idõjárási és katasztrófa   helyzetekben történõ
védekezés, búvártevékenység, eltûnt személy keresése,   romkutatás,
kötéltechnikai mentés) megkapott jelzés fogadása és a káreset   felszámolása után
az állomáshelyre történõ visszaérkezés közötti idõtartam             

&#8203;(Az idézetek a hivatalos szerzõdésbõl származnak.)             

              

Hogyan lehet igénybe venni a biztosítást?             

A szolgáltatási igénybejelentõ nyomtatványt (lásd alább) kitöltve (a pdf  
elektronikusan is kitölthetõ, de nyomtatás után kézzel kitöltve és  
visszaszkennelve is küldhetõ). Az anyagokat a bmkarbejelentes.hu@generali.com
 email címre   lehet elküldeni. Telefonos ügyfélszolgálat +36 1 452 3333             

·          szolg&aacute;ltat&aacute;si ig&eacute;nybejelentõ   ûrlap             

·          kedvezm&eacute;nyezett megnevez&eacute;se  
hal&aacute;lesetn&eacute;l ûrlap                             

  

Forrás, további részletek: MTSZ  

  

    Szekszárd, 2021.05.19. 

  

    Hollósi Tibor titkár Tolna Megyei Tûzoltószövetség 
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