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Az égési sérülésre vonatkozó baleset-biztosítás

Különös Szerződési Feltételei

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

a szerződő között létrejött Csoportos személybiztosítás 

elnevezésű csoportos élet-, baleset- és egészségbizto-

sítási szerződés égési sérülésre vonatkozó kockázati 

elemére a jelen különös szerződési feltételek érvényesek. 

A jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben a 

csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítás általános 

szerződési feltételeiben foglaltak az irányadók.

A biztosítási esemény

2. A jelen feltételek szerint biztosítási esemény a bizto-

sított balesetből eredő égési sérülése azzal a kikötéssel, 

hogy a biztosítási eseményhez vezető balesetnek a kocká-

zatviselési időszakban kell bekövetkeznie.

A biztosító szolgáltatása

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

zettséget, hogy a biztosított baleseti eredetű, égési sérü-

lése esetén a biztosítási esemény idõpontjában hatályos 

biztosítási szerzõdésben meghatározott és a biztosítási 

esemény napján érvényes biztosítási összegnek az égési 

sérülés súlyosságától függõ mértékét fizeti ki a biztosí-

tottnak.

4.  A térítés mértéke függ az égési sérülés fokától és 

kiterjedtségétõl, mely az előzőek függvényében a biztosí-

tási összegnek az alábbi táblázat szerinti százaléka:

Térítés mértéke: a biz-
tosítási összeg táblázat 
szerinti százaléka

Testfelület

Mélység 10-19% 20-49% 50-79% 80% felett

I. fokú     

II. fokú  10% 25% 40%

III fokú 20% 40% 100% 160%

IV. fokú 40% 80% 200% 200%

Ha a biztosított egy biztosítási esemény következtében 

többféle fokú és/vagy kiterjedtségû égési sérülést szen-

ved, akkor a biztosító a szolgáltatás mértékét az egyes 

sérülések kiterjedtségének százalékos mértékét össze-

adva, valamint a legmagasabb fokú sérülés figyelembevé-

telével állapítja meg.

5. Ha a biztosított igazoltan közvetlenül az égési sérülé-

sek következtében hal meg, a biztosító a kedvezménye-

zett részére az égési sérülés súlyosságától függetlenül a 

biztosítási összeg 200%-át téríti.

6. A biztosító fenntartja magának a jogot, hogy a biztosí-

tottnál az egészségi állapotot a biztosító által megneve-

zett orvosokkal ellenőriztesse.

Esedékesség

7. A szolgáltatás iránti igény esedékességének időpontja a 

biztosítási esemény bekövetkezésének napja.
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