Tájékoztató az Országos Vérellátó Szolgálat Csoportos Baleset-biztosításáról
Az Országos Vérellátó Szolgálat Csoportos Baleset-biztosítás keretében köszöni meg véradói
önzetlen segítségnyújtását. Minden véradónk automatikusan bekerül a biztosítottak körébe,
ehhez a véradáson kívül semmit nem kell tennie
2016-ban történt baleset esetén az Union Biztosító nyújt fedezetet.
 Ön akkor jogosult a biztosításra, ha betöltötte 18. évét, de még nem töltötte be 66 évét
és 2015. év folyamán legalább egyszer adott 450 ml teljes vért,
 a szolgáltatás balesetből eredő kórházi ápolás esetén nyújt 3000 Ft/nap fedezetet
maximum 50 nap időtartamra,
 a biztosítási igények a biztosítási esemény bekövetkeztétől számított 2 év után
elévülnek.
Az igénybejelentést közvetlenül a biztosítónak kell megküldeni az "Union Biztosító csoportos
baleset-biztosítás igénylőlap" kitöltésével.
 postai úton - UNION V.I.G. Biztosító Zrt. 1461 Budapest Pf. 131,
 az Union Biztosító Ügyfélszolgálati és Területi Irodáin keresztül,
 e-mailben az info@unionbiztosito.hu címre.
Az alábbi dokumentumokat kell még csatolni:
 a bekövetkezett balesettel kapcsolatban készült első orvosi ellátásról szóló
dokumentum másolata,
 a kórházi zárójelentés másolata.
A szolgáltatási igény bejelentésével kapcsolatos kérdés esetén az Union Biztosító munkatársai
készséggel állnak rendelkezésre a 06-1-486-4343 telefonszámon. (Kérjük, válassza a 2.
menüpontot, majd a 3. menüponton belül a véradók számára felajánlott menüpontot.)
A 2017. január 1. és április 30. között bekövetkezett káreseményekre az Allianz
Hungária Zrt. nyújt fedezetet azonos feltételekkel.
Ez esetben akkor jogosult a szolgáltatásra, ha betöltötte 18. évét, de még nem töltötte be 66
évét és 2016. év folyamán legalább egyszer adott 450 ml teljes vért.
A kárbejelentéshez az "Allianz Biztosító szolgáltatási igénybejelentő élet-, baleset-, betegségés
egészségbiztosításhoz”"
nyomtatványt
kell
kitöltve
visszaküldeni
a
thomka.marianna@ovsz.hu, vagy postai úton az Országos Vérellátó Szolgálat, 1113
Budapest, Karolina út 19-21. címre.
A szerződő adatai: Országos Vérellátó Szolgálat, 1113 Budapest, Karolina út 19-21.
A Biztosított adatainál a saját adatait kell feltüntetnie.
Kórházi zárójelentését, kórházi igazolását, összes leletét, valamint, ha a balesetkor készült
rendőrségi határozat, azt is legyen szíves mellékelni
Kérdés esetén az OVSz munkatársától Thomka Marianna főigazgatói asszisztenstől kérhet
segítséget az alábbi telefonszámon: 06-1-372-4110.

