
 

Jelen biztosítási termékismertetőben leírtak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek.  

Részletes információkról kérjük tájékozódjon a mindekor hatályos biztosítási feltételekből. 
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Milyen típusú biztosításról van szó? 

Csoportos baleset- és betegségbiztosítás. 

 

 Mire terjed ki a biztosítás? 

Szolgáltatások 

✓Baleseti halál ✓Baleseti eredetű csonttörés (egyösszegű) 

✓Baleseti maradandó teljes rokkantság (100%) ✓Égési sérülések 

✓Baleseti maradandó rokkantság (1-100%) ✓Kórházi műtéti szolgáltatás baleset esetén 

✓Közúti közlekedés alatt bekövetkezett balesetből 
származó halál 

✓Kórházi műtéti szolgáltatás baleset és betegség esetén 

✓Közúti közlekedés alatt bekövetkezett balesetből 
származó maradandó teljes rokkantság (100%) 

✓Ideiglenes teljes keresőképtelenség baleset esetén 
(egyösszegű) 

✓Közúti közlekedés alatt bekövetkezett balesetből 
származó maradandó rokkantság (1-100%) 

✓Ideiglenes teljes keresőképtelenség baleset esetén (napi 
térítés) 

✓Kórházi napi térítés baleset esetén / 1-365 napig 
✓Ideiglenes teljes keresőképtelenség  betegség esetén 
(napi térítés) 

✓Kiterjesztés – lábadozási támogatás (baleset esetén) a 
kórházi tartózkodással megegyező időtartamra 

✓Baleseti költségtérítés 

✓Kórházi napi térítés baleset és betegség esetén / 1-365 
napig 

✓Kritikus betegségek 

✓Kiterjesztés – lábadozási támogatás (baleset, betegség 
esetén) a kórházi tartózkodással megegyező időtartamra 

✓Orvosi költségek 

✓Baleseti eredetű csonttörés, (százalékos)  
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 Milyen korlátozások vannak a biztosítási 
fedezetben? 
A biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettség alól, 
amennyiben 

 a biztosított halálát a kedvezményezett jogellenes, 
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása 
idézte elő; 

 ha bizonyítást nyer, hogy a balesetet a biztosított 
jogellenes, szándékos vagy súlyosan gondatlan 
magatartása idézte elő, vagy azzal összefüggésben 
következett be. 

 Hol érvényes a biztosításom? 
A biztosítási kötvényben szereplő szolgáltatási 
táblázatban megjelölt szolgáltatási időszak szerint. 

 Milyen kötelezettségeim vannak a 
biztosítással kapcsolatban? 

• változás bejelentési kötelezettség 
• díjfizetési kötelezettség 

 
 

 Hogyan szüntethetem meg a 
szerződést? 

Írásban, a biztosítási időszak vége előtt 
legalább 30 nappal.  

 Mikor és hogyan kell fizetnem? 
A díjbekérőn feltüntetett fizetési határidőig, 
átutalással. 

 Mikortól meddig tart a kockázatviselés? 
A biztosítási részletezőben megjelölt biztostási 
időszak szerint. 

 Mire nem terjed ki a biztosítás? 
A biztosító nem nyújt biztosítási szolgáltatást 
(nem fizet kártérítést) olyan kár tekintetében, 
amely közvetlenül vagy közvetve az alábbi okok 
miatt következett be, amelyhez az alábbi okok 
hozzájárultak, vagy amely az alábbi okokból 
ered: 

 Ionizáló sugárzás vagy radioaktivitással történt 
szennyeződés, mely nukleáris üzemanyagból 
vagy bármilyen, nukleáris üzemanyag 
elégetéséből keletkezett nukleáris hulladék 
következménye; 

 radioaktív mérgező robbanóanyag vagy egyéb 
veszélyes tulajdonságú nukleáris létesítmény, 
illetve annak nukleáris komponense; 

 patogén vagy mérgező biológiai vagy vegyi 
anyagok szétszóródása, alkalmazása vagy 
kiengedése; 

 háború (függetlenül attól, hogy hivatalosan 
hadat üzentek-e), kivéve, ha a biztosító írásban 
eltekint ennek a kizárásnak az alkalmazásától; 

 terrorizmus, kivéve, ha a biztosító írásban 
eltekint ennek a kizárásnak az alkalmazásától; 

 saját elhatározásból történt önmegsebzés, 
öngyilkosság, illetve annak kísérlete, 
bűncselekmény elkövetése vagy annak 
kísérlete; 

 repülés, kivéve, ha az polgári repülés 
utasaként, menetrendszerű légi-járaton vagy 
charter járaton történik; 

 olyan baleset, melyet bizonyítottan alkoholos 
befolyás hatása alatt szenvednek el és/vagy 
olyan gyógyszer vagy gyógyszerek hatására, 
melyeket nem orvos írt fel, és/vagy az orvosi 
recept szerinti gyógyszer szedése nem a gyártó 
utasításának megfelelően történt; 

 AIDS/HIV, vagy bármilyen nemi úton terjedő 
betegség; 

 aktív részvétel veszélyes sportban, beleértve az 
ejtőernyőzést, sárkányrepülést, para-sailing, 
kijelölt sípályán kívüli síelést, 
könnyűbúvárkodást, amatőr barlangkutatást és 
kötélugrást, továbbá a katonai, rendőri, vagy 
félkatonai szervezet szolgálatában végrehajtott 
kiképzés vagy feladatvégzés, kivéve, ha a 
biztosító kifejezetten és írásban eltekint 
valamely kizárásnak az alkalmazásától; 

 bármilyen a biztosítási időszak kezdete előtt 
fennálló testi sérülés vagy betegség; 

 olyan testi sérülés, amelyet a biztosított 
bármely sporttevékenységben való 
hivatásszerű részvétele során vagy annak 
eredményeként szenvedett el. 


