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A csonttörésre, csontrepedésre vonatkozó 
baleset-biztosítás 

Különös Szerződési Feltételei

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

és a szerződő között létrejött Csoportos személybizto-

sítás elnevezésű csoportos élet-, baleset- és egészség-

biztosítási szerződés csontrepedésre vagy csonttörésre 

vonatkozó kockázati elemére a jelen különös szerződési 

feltételek érvényesek. A jelen feltételekben nem szabályo-

zott kérdésekben a csoportos élet-, baleset- és egészség-

biztosítás általános szerződési feltételeiben foglaltak az 

irányadók.

A biztosítási esemény

2. A jelen feltételek szerint biztosítási esemény a bizto-

sított balesetből eredő csontrepedése vagy csonttörése, 

azzal a kikötéssel, hogy a biztosítási eseményhez vezető 

balesetnek a kockázatviselési időszakban kell bekövet-

keznie. 

A jelen feltétel szempontjából:

· Csonttörés típusai:

  I. típusú csonttörés: elmozdulás nélküli zárt törések 

(repedések), kéz-, és lábujj csontok, kéz- és lábtőcson-

tok (csukló, boka), kulcscsont törései, térdkalácscsont 

hosszanti törései, orr, alkar csontok, bordák törése (4 

db borda törésig), csigolya kompressziós törése neu-

rológiai tünetek nélkül.

  II. típusú csonttörés: azok a törések, amelyek nem 

sorolhatóak be az I. és a III. típusú törésekhez.

  III. típusú csonttörés: koponya csonttörés lágyrész 

sérüléssel, csigolya törés gerincvelő sérüléssel, 

medence-csonttörés, nyílt és/vagy többszörös és/

vagy romtörések, és elmozdulással, és szövődmé-

nyekkel, (neurológiai és érsérüléssel, kiterjedt lágy-

rész-sérülésekkel) a hosszú csöves csontokon.

A jelen feltételek szempontjából a fogtörés nem minősül 

csonttörésnek.

A biztosító szolgáltatása

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

zettséget, hogy a biztosítási esemény bekövetkezte esetén 

a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási 

összegnek az alábbi táblázatban meghatározott mértékét 

fizeti ki a biztosítottnak.

Csonttörés típusai Szolgáltatás mértéke

I. típusú csonttörés a biztosítási összeg 10%-a

II. típusú csonttörés a biztosítási összeg 50%-a

III. típusú csonttörés a biztosítási összeg 100%-a

Ha egy balesetnek több csont repedése és/vagy több 

csont törése a következménye, akkor a biztosító a legma-

gasabb típusú csonttörés alapján teljesít szolgáltatást. 

Ha a szolgáltatást követően ugyanazon balesetből ere-

dően a biztosított tekintetében újabb csonttörést, csont-

repedést állapítanak meg, akkor a biztosító a korábban és 

az újabban megállapított típusú csonttörés, csontrepe-

désre megállapított szolgáltatások különbözetét fizeti ki.

4. A jelen kiegészítő biztosítás alapján a biztosító egy bal-

esettel összefüggésben csak egyszer nyújt térítést.

5. A 2. pontban bekövetkezett csonttörés esetén a bizto-

sító nem vizsgálja, hogy korábban volt e csonttörése a 

biztosítottnak azon a testrészén vagy nem. 

Esedékesség

6. A szolgáltatás iránti igény esedékességének időpontja a 

biztosítási esemény bekövetkezésének napja.
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