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A baleseti és betegségi eredetű, rokkantsági 
ellátásra való jogosultság megszerzésére 
vonatkozó egészségbiztosítás 

Különös Szerződési Feltételei

1. Az Allianz Hungária Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és 

a szerződő között létrejött Csoportos személybiztosítás 

elnevezésű csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosí-

tási szerződés baleseti és betegségi eredetű, rokkantsági 

ellátásra való jogosultság megszerzésére vonatkozó 

kockázati elemére a jelen különös szerződési feltételek 

érvényesek. A jelen feltételekben nem szabályozott 

kérdésekben a csoportos élet-, baleset- és egészségbiz-

tosítás általános szerződési feltételeiben foglaltak az 

irányadók.

A biztosítási esemény

2. A jelen feltételek szerint biztosítási esemény,  ha a biz-

tosított kockázatviselési időszakban történt balesetből 

vagy betegségből eredően, „D” vagy „E” kategóriás beso-

rolású rokkantsági ellátásra való jogosultságot szerez, a 

megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól 

és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. 

törvény és e törvény felhatalmazásából megalkotott jog-

szabályok alapján. 

A biztosítási esemény bekövetkezésének feltétele, hogy 

a rokkantsági ellátásra való jogosultságot, valamint az 

egészségi állapot mértékét a fenti jogszabályokban kije-

lölt szerv a baleset vagy a betegség bekövetkeztétől szá-

mított 2 éven belül megállapítja/megállapítják.

A biztosító szolgáltatása

3. A biztosító a biztosítási díj ellenében arra vállal kötelezett-

séget, hogy a biztosítottnak, amennyiben a 2011. évi CXCI. 

törvényben, – és e törvény felhatalmazásából megalkotott 

jogszabályokban kijelölt szerv által megállapított rokkant-

sági ellátásra való jogosultságát megállapították, úgy

·  a biztosított „E” kategóriás minősítése esetén a 

szerződésben meghatározott, biztosítási esemény 

bekövetkezésének időpontjában érvényes biztosítási 

összeg 200%-át,

·  a biztosított „D” kategóriás minősítése esetén a 

szerződésben meghatározott, biztosítási esemény 

bekövetkezésének időpontjában érvényes biztosítási 

összeget

fizeti ki a biztosítottnak.

4. A biztosítási esemény igazolásához valamint a biztosí-

tási szolgáltatás kifizetéséhez – az Általános Szerződési 

Feltételekben felsorolt iratokon túl – a biztosító rendelke-

zésére kell bocsátani a 2011. évi CXCI. törvényben, - és e 

törvény felhatalmazásából megalkotott jogszabályokban 

kijelölt szerv/szervek által kiállított hivatalos iratokat, 

melyek igazolják a biztosított rokkantsági ellátásra való 

jogosultságát, továbbá az egészségi állapot mértékének 

meghatározását.

Esedékesség

5. A szolgáltatás iránti igény esedékességének időpontja 

a kijelölt szerv által a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátására való jogosultságot vagy rokkantási 

ellátásra való jogosultságot megállapító hivatalos irat 

keltének napja.
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