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A baleseti eredetű, járulékos költségek térítésére 
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 baleseti eredetű, járulékos költségek 

térítésére vonatkozó kockázati elemére a jelen különös 

szerződési feltételek érvényesek. A jelen feltételekben 

nem szabályozott kérdésekben a csoportos élet-, bal-

eset- és egészségbiztosítás általános szerződési feltét-

eleiben foglaltak az irányadók.

A biztosítási esemény

2. A jelen feltételek szerint biztosítási esemény 

a biztosított kockázatviselési időszakban történt bal-

esetből eredően, rehabilitációs ellátásra, illetve „D” vagy 

„E” kategóriás besorolású rokkantsági ellátásra való 

jogosultságot szerez, a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXCI. törvény – és e törvény felhatalma-

zásából megalkotott jogszabályok alapján. 

A biztosítási esemény bekövetkezésének feltétele, hogy 

a rokkantsági ellátásra való jogosultságot, valamint 

az egészségi állapot mértékét a fenti jogszabályokban 

kijelölt szerv a baleset bekövetkeztétől számított 2 éven 

belül megállapítja/megállapítják és amelynek következ-

tében a biztosított orvosilag igazolhatóan véglegesen 

kerekesszék használatára szorul, vagy amelynek követ-

keztében a biztosított átképzésben részesül. 

A biztosító szolgáltatása

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

lezettséget, hogy a biztosítási esemény bekövetkezte 

esetén megtéríti 

·  a kerekesszék költségét legfeljebb a biztosítási szer-

ződésben meghatározott mértékig, vagy

·  a  biztosított átképzése során felmerülő költségeket 

legfeljebb a biztosítási szerződésben meghatározott 

mértékig.

4. A biztosító a jelen feltételek szerint egy biztosítási 

eseménnyel összefüggésben legfeljebb egyszer nyújt 

térítést.

5. A biztosítási esemény igazolásához valamint a 

biztosítási szolgáltatás kifizetéséhez – az Általános 

Szerződési Feltételekben felsorolt iratokon túl – a bizto-

sító rendelkezésére kell bocsátani:

·  a 2011. évi CXCI. törvényben, – és e törvény felha-

talmazásából megalkotott jogszabályokban kije-

lölt szerv/szervek által kiállított hivatalos iratokat, 

melyek igazolják a biztosított rehabilitációs ellá-

tásra, illetve a „D” vagy „E” kategóriás besorolású 

rokkantsági ellátásra való jogosultságát, továbbá 

·   a felmerült kerekesszék beszerzésének költségé-

ről, vagy az átképzési költségekről szóló eredeti 

számlát.

Esedékesség

6. A szolgáltatás iránti igény esedékességének időpontja 

a baleset bekövetkezéséből eredő igény alapjául szol-

gáló számlán megjelölt fizetési határidő.
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