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TiszteltÜgyfelünk!

JelentájékoztatónkbanszeretnénkÖnnekrövidenbemutat-
niaKöBECsoportosSzemélybiztosítását.Célunk,hogyegy-
értelmûenésközérthetômódonnyújtsunktájékoztatástegye-
sületünkrôl,abiztosítószolgáltatásánaklényegérôl,különö-
sennagyhangsúlytfektetveaspecialitásokraésazesetlege-
senalkalmazottkorlátozásokra.Szeretnénkáttekintéstadni
továbbá arról, hogymilyen elemeket tartalmaz, és hogyan
mûködikabiztosítás,pontosanmirekellfigyelnieaszerzô-
désmegkötésekor,majdkésôbbaszerzôdéstartamaalatt.

Fontosazonban,hogyezazÜgyféltájékoztatónemhelyette-
sítiabiztosításifeltételeket,ezértkérjük,hogyjelentájékoz-
tatásunkkalegyütt–lehetôségszerint–abiztosításifeltéte-
leketisolvassaát.Abiztosításiszerzôdésfontoselemeto-
vábbá az Ön biztosítási ajánlata alapján kiállított kötvény,
amelyszerzôdésekonkrét,egyediadataitrögzíti.Amennyi-
benbármilyentovábbikérdésemerülnefelabiztosítássalkap-
csolatban,telefonosügyfélszolgálatunkon(+36-1-433-1180)
szívesenállunkrendelkezésére.

1. A biz to sí tó

Név: KöBEKözép-európai
KölcsönösBiztosítóEgyesület

Székhelye: 1108Budapest,Venyigeu.3.
Levelezésicím: 1475Budapest,Pf.142.
Internet: www.kobe.hu
E-mail: kobe@kobe.hu

admin@kobe.hu(adminisztrációsügyek)
kar@kobe.hu(kárrendezés)

Telefon: +36-1-433-1180
Jogiforma: Egyesület
Cégjegyzékszám: 9.Pk.61.110/1996
Felügyeletiszerv: MagyarNemzetiBank(MNB)

Székhely:1054Bp.,Szabadságtér9.
Levélcíme:1850Budapest
Telefon:+36-1-428-2600
Telefax:+36-1-429-8000
E-mail:info@mnb.hu
web:http://felugyelet.mnb.hu
AzMNBÜgyfélszolgálatának
címe:1013Budapest,Krisztinakrt.39.,
levélcíme:1534Bp.,BKKP,Pf.777.
telefonszáma+36(80)203776

2. A biz to sí tás

A KöBE Csoportos Személybiztosítása szerzôdésenként
egyediszempontokésismérvekalapjánazonosítható,cso-
portnak tekintett veszélyközösségek részére nyújt baleset
és/vagybetegségbiztosításivédelmet.

Abiztosításnévszerintazonosítottésnévszerintelôrenem
azonosíthatóbiztosítottakraismegköthetô.

3. A biz to sí tá si szer zô dés

Abiztosítási szerzôdésazÖnáltal,azajánlatonmegadott
adatokalapjánjönlétre.Ezeketazinformációkatabiztosító
utóbb,különnemellenôrzi,ezértkülönösen fontos,hogya
szerzôdéskötéskormindigavalóságnakmegfelelôadatokat
adjameg,hiszencsakebbenazesetbenleszteljesabizto-
sításivédelem.

Azajánlatalapjánlétrejöttbiztosításiszerzôdésrészeabiz-
tosításiszabályzat(általánoséskülönösfeltételek),továbbá
abiztosításikötvény.

Biztosítási szerzôdés alapján a biztosító köteles a szerzô-
désbenmeghatározott kockázatra fedezetet nyújtani, és a
kockázatviselés kezdetét követôen bekövetkezô biztosítási
eseménybekövetkezéseeseténaszerzôdésbenmeghatá-
rozottszolgáltatástteljesíteni;abiztosítóvalszerzôdôféldíj
fizetéséreköteles.

4. Biz to sí tá si idô szak és tar tam

ACsoportosSzemélybiztosításhatározottvagyhatározatlan
tartamúislehet,atartamonbelülibiztosításiidôszakegyév,
abiztosításiévfordulómindenévbenakockázatviseléskez-
deténeknaptárinapja,amelyakövetkezôbiztosításiidôszak
kezdônapjaisegyben.

5. Koc ká zat vi se lés kez de te

Abiztosítókockázatviseléseabiztosításiajánlatonéskötvé-
nyenfeltüntetettidôpontban,delegkorábbanazajánlatalá-
írásátkövetônaponnullaórakorkezdôdikmeg.

Határozotttartamúszerzôdéseseténakockázatviseléskez-
dônapjaahatározotttartamelsônapjának0.órája.

Betegségielemetistartalmazófedezetekvonatkozásábana
biztosítókockázatviseléseakülönös feltételekbenrészlete-
zettkockázatokesetébenazajánlatonésakötvénybenmeg-
határozottvárakozásiidôelteltétkövetôenkezdôdikmeg,ki-
véve,haazadottbiztosítottfedezetbevonásátorvosivizsgá-
latelôztemeg.Ilyenesetbenabiztosítókockázatviselésea
vizsgálat megállapításai függvényében, de legkorábban a
vizsgálatotkövetônaponkezdôdhetmeg.

6. Díj fi ze tés

AdíjatszerzôdéskötéskorkiválasztottésazÖnszámáraleg-
kényelmesebbmódonfizethetimeg(csekk,átutalás,csopor-
tosbeszedés).Adíjfizetésmódjátésadíjfizetésgyakorisá-
gátbármikor–írásbantörténômódosításiigénybenyújtásá-
val–megváltoztathatja.

Abiztosításelsôdíjaakockázatviselésmegkezdésekorese-
dékes.

Ügyféltájékoztató
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Abiztosítás folytatólagosdíjamindigannakaz idôszaknak
azelsônapjánesedékes,amelyreadíj,vagydíjrészletvo-
natkozik.

A soron következô biztosítási idôszakra vonatkozó díjat a
biztosítókötelesabiztosításiidôszakmegkezdéseelôttleg-
alábbhatvannappalaszerzôdôtudomásárahozni.

Adíjnemfizetésselmegszûntbiztosításiszerzôdést,abizto-
sítási díjnak a megszûnést követô, utólagos megfizetése
nemhelyeziújrahatályba.

7. Biz to sí tá si ese mény

ACsoportos Személybiztosítási szerzôdés biztosítási ese-
ményeitbiztosítottankéntéskockázaticsoportonkéntÖnha-
tározzameg.Alehetségesbiztosításieseményeketazaláb-
bifelsorolástartalmazza:

Balesetbiztosítás:
•Balesetihalál
•Közlekedésieredetûbalesetihalál
•Balesetieredetûmaradandóegészségkárosodás
•Közlekedési balesetbôl eredô maradandó egészségkáro-
sodás
•Baleseti eredetû maradandó egészségkárosodás prog-
resszívtérítéssel
•Közlekedési balesetbôl eredô maradandó egészségkáro-
sodásprogresszívtérítéssel
•Balesetikórházinapitérítés
•Balesetimûtétitérítés(egységes)
•Balesetimûtétitérítés(kategorizált)
•Balesetieredetûkeresôképtelenség
•Balesetigyógyulásitámogatás
•Balesetieredetûégésisérülés
•Balesetieredetûcsonttörés

Betegségbiztosítás:
•Kritikusbetegségreszólóbetegségbiztosítás

Baleset-ésbetegségbiztosítás:
•Kórházinapitérítés
•Mûtétitérítés(egységes)
•Mûtétitérítés(kategorizált)
•TB.I.-II.rokkantság
•TBI.-II.-III.rokkantság
•Keresôképtelenség
•Gyógyulásitámogatás
•Temetésihozzájárulás

Egyébmodulok:
•Okmányokelvesztése

Egy-egy ittmegadott eseménypontos leírását a biztosítás
különös feltételeiben találja meg. Kérjük szerzôdéskötés
elôttmindenesetbenalaposanolvassaátazegyesbiztosí-
tásieseményekhezkapcsolódókülönösfeltételeket,éscsak
abban az esetben kösse meg szerzôdését, amennyiben
meggyôzôdöttarról,hogyaleírtbiztosításieseményekkellô
biztosításivédelmetjelentenekmajdabiztosítottakteljeskö-
rérevonatkozóan.

8. Biztosítási összeg

Abiztosításiösszegabiztosításiajánlaton,illetveabiztosí-
tásikötvényenbiztosítotticsoportonkéntésbiztosításiese-
ményenkéntkülön-különmeghatározottösszeg.

Aszerzôdôáltalazegyesbiztosítotticsoportokhoztartozó,
biztosításieseményekhezrendeltbiztosításiösszegabizto-
sító – biztosított személyenként és biztosítási eseményen-
kéntnyújtott–térítésénekfelsôhatára,egybenaszemélyen-
kéntibiztosításidíjmegállapításánakalapjais.

Azegyesbiztosításiesemények, illetveazezekhezrendelt
biztosításiösszegekugyanazoncsoportbasoroltbiztosítot-
takvonatkozásábanegységesek,egyszerzôdésazonban–
többbiztosítotticsoportesetén–ugyanazonbiztosításiese-
ményekhez tartozóan akár eltérô biztosítási összegeket is
tartalmazhat.

9. A biztosító szol gál ta tása

Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító az
ajánlaton illetve az ennek alapján kiállított biztosítási köt-
vényben feltüntetett szolgáltatási táblában meghatározott
összegetfizetimeg,akülönösfeltételekbenrészletezettsza-
bályokalapján.

10. A szol gál ta tás kor lá to zá sa

Avárakozási idôalattbekövetkezettolyanesetek,amelyek
lehetetlenüléstokoznak,azadottbiztosítottravonatkozódíj-
visszatérítésteredményeznek.

Amennyibenabiztosítottéletébenesedékesvalamelyszol-
gáltatásranemabiztosítottjogosultésabiztosításiesemény
a kedvezményezett szándékosmagatartásával közvetlenül
okozatiösszefüggésbehozhatóankövetkezikbe,úgyabiz-
tosító szolgáltatásáraakedvezményezett helyett abiztosí-
tottjogosult.

11. A fedezetmódosítás módja, lehetôsége

Amennyibenaszerzôdéshatályaalatt,szerzôdôaszerzôdés
módosításátkezdeményezi,abiztosítóamódosítási igényt
abiztosítóhoztörténôbeérkezéstôlszámított tizenötnapon
belülbíráljael.

Azegyesbiztosítottakhoz,illetvekockázaticsoportokhozren-
deltbiztosításieseményekbiztosításiösszegeinekmódosí-
tásátaszerzôdôabiztosítóhozintézettírásbelinyilatkozattal
kezdeményezheti.

Amódosítottfeltételekszerintikockázatviseléslegkorábban
amódosításiigényabiztosítóhoztörténôbeérkezésétköve-
tôharmincadiknaputáninaptárihónapelsônapjánaknulla
órájakorkezdôdhetmeg,amennyibenamódosításhatályba-
lépéséneknapjáigazesetlegestöbbletdíjatmegfizettékés
abiztosítóamódosítástelfogadta.

Amennyibenabiztosítócsakaszerzôdéskötésutánszerez
tudomástaszerzôdést, illetveakockázatelvállalásátérintô
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lényegeskörülményekrôl,továbbá,haaszerzôdésbenmeg-
határozott lényeges körülmények változását közlik vele, 15
naponbelülírásbanjavaslatottehetaszerzôdésmódosításá-
ra, illetôleg – ha a kockázatot a feltételek értelmében nem
vállalja–aszerzôdéstharmincnapraírásbanfelmondhatja.

12. A szer zô dés meg szû né sé nek ese tei:

Abiztosításiszerzôdésmegszûnhet:

•évfordulóratörténôfelmondással,
•díjnemfizetéssel,
•abiztosításieseménybekövetkezésenélkül,atartamlejá-
ratakor,
•érdekmúlással,
•szerzôdôkezdeményezéséreközösmegegyezéssel.

Évfordulóra történô felmondás

Abiztosításiszerzôdésírásban,abiztosításiidôszakvégére
mondhatófel.Afelmondásiidô30nap.Felmondáseseténa
szerzôdésésabiztosítókockázatviseléseabiztosítási idô-
szakutolsónapján,huszonnégy(24.00)órakormaradékjo-
goknélkülmegszûnik.

Díjnemfizetés

Amennyibenazesedékesbiztosításidíjatnemfizetikmeg,a
biztosító–akövetkezményekretörténôfigyelmeztetésmel-
lett–aszerzôdôfeletafelszólításelküldésétôlszámítotthar-
mincnapospóthatáridô tûzésével a teljesítésre írásban fel-
hívja.Apóthatáridôeredménytelenelteltévelaszerzôdésaz
esedékességnapjáravisszamenôhatállyalmegszûnik,kivé-
ve,haabiztosítóadíjköveteléstkésedelemnélkülbírósági
útonérvényesíti.Aszerzôdôelôzetesfelhatalmazásaalapján
abiztosító–jelenpontszerintifelhívásikötelezettségének–
jogosultaszerzôdôáltalmegadotte-mailcímreküldöttérte-
sítésútjánelegettenni.

Amennyiben az esedékes díjnak csak egy részét fizették
meg,ésabiztosító–adíjfizetésikötelezettségelmulasztásá-
ravonatkozó,fentiekbenrészletezettszabályokalkalmazásá-
val–eredménytelenülhívtafelaszerzôdôfeletabefizetéski-
egészítésére,aszerzôdésváltozatlanbiztosításiösszeggel,
abefizetettdíjjalarányosidôtartamramaradfenn.

Tartam lejárata

A biztosítási szerzôdés a határozott tartam utolsó napján
megszûnik.

Érdekmúlás

Amennyibenabiztosítókockázatviselésénektartama alatta
biztosításieseménybekövetkezéselehetetlennévált,vagya
biztosításiérdekmegszûnt,azérdekmúlásnapjávalabizto-
sítókockázatviseléseésegybenabiztosításiszerzôdésvo-
natkozórészeis–biztosításieseménybekövetkezésenélkül
–megszûnik.Abiztosítótebbenazesetbenazérdekmúlás
utolsónapjáigesedékesdíjilletimeg.

Közös megegyezés

Abiztosításiszerzôdésafelekközösmegegyezésévelbár-
mikormegszüntethetô.Ilyenesetbenabiztosítótamegszû-
nésnapjáigjáródíjilletimeg.

13. Reaktiválás

Aszerzôdésdíjnemfizetésesmegszûnésétkövetôszázhúsz
naponbelülafelekaszerzôdéstközösmegegyezéssel,azel-
maradtdíjmegfizetésétkövetôen,újraérvénybehelyezhetik
(reaktiválás).

Abiztosítókockázatviseléseazújraérvénybehelyezésésa
díj utólagos megfizetése révén sem terjed ki a szerzôdés
megszûnése és az újra érvénybe helyezésének idôpontja
közöttelteltidôszakra.

14. A biz to sí tó men te sü lé sé nek fel té te lei

Mentesülabiztosítószolgáltatásikötelezettségealól,habi-
zonyítja,hogyakártjogellenesen,szándékosvagysúlyosan
gondatlanmagatartással

a)aszerzôdôfélvagyabiztosított;
b)a velük közös háztartásban élô hozzátartozójuk, érdemi
vezetésre jogosult tagjuk, alkalmazottjuk, megbízottjuk;
vagy

c)a biztosított jogi személy ügyvezetésének vagy szakmai
vezetésénekvezetôbeosztásútisztségviselôjevagyabiz-
tosított vagyontárgy kezelésére jogosított tagja, munka-
vállalójavagymegbízottjaokozta.

MentesülaBiztosítószolgáltatásikötelezettségealól,habi-
zonyítja,hogyaBiztosított,illetveaSzerzôdôkármegelôzé-
sivagykárenyhítésikötelezettségétfelróhatóanmegsértette.
Amentesülésolyanmértékû,amilyenmértékbenazössze-
függakötelezettségmegszegésével.

Kiegészítôbalesetbiztosításesetén, amennyibenabiztosí-
tottbaleseti halálátabiztosításiösszegre jogosult szándé-
kos magatartása idézte elô, ezen kedvezményezett, vagy
örökösvonatkozásábanabiztosítómentesülaszolgáltatási
kötelezettségalól.

15. Al kal ma zott ki zá rá sok

Abiztosításiszerzôdésmegkötéseelôttmegfontolandószem-
pont,hogyszámosolyanesetisazonosítható,amikorabizto-
sítóa keletkezett kár ellenérenemnyújtmajd szolgáltatást.
Ezeknekazeseteknekakörétazún.kizárásoktartalmazzák,
amelyekpontosítjákazokatakörülményeket,amelyekfennál-
lásaeseténabiztosítószolgáltatásikötelezettségenemállbe.
Nemtérítiabiztosítóazokatakárokat,amelyekokaközvet-
lenül,vagyközvetve,egészben,vagyrészben:

a) háború,polgárháború,katonaierônemzetközialkalmazá-
sa, harci eszköz, vagy hadianyag felhasználásának kö-
vetkezménye,

b) polgárizavargás,sztrájk,felkelés,zendülés,fosztogatás,
egyéberôszakoscselekménykövetkezménye,
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c) bármelytüntetés,terrorizmus,ideértvemindenolyancse-
lekményt is,melyetvalamely tényleges,vagyvárhatóan
bekövetkezôterrorcselekménymeghiúsítása,vagyazaz
ellenivédekezéssorántesznek,

d) nukleáris,mérgezôbiológiai,vagyvegyianyagokolyanki-
bocsátása,kiszökése,amelyközvetlenül,vagyközvetve
nukleáris sugárzást, radioaktív vegyi, biológiai szennye-
zésteredményez.

Nemminôsülbiztosításieseménynekésabiztosítókocká-
zatviselésenemterjedkiazokraazesetekre,amelyekbena
baleseti sérülés – közvetlenül, vagy közvetettmódon – az
alábbiakban felsorolt kiváltóokokvalamelyikévelösszefüg-
gésbenkövetkezettbe:

a) a biztosítási esemény bekövetkezése elôttmár károso-
dott,sérült,csonkolt,vagyfunkciójábankorlátozotttestré-
szek,szervekkárosodása,

b) patologikuscsontszerkezetielváltozás, illetôlegezekhez
társulótörések,

c) bármelyidegi,vagyelmebelirendellenességelnevezéstôl,
vagyosztályozástólfüggetlenül,

d) pszichiátriaiéspszichotikusállapot,bármilyenfajtadep-
resszió,illetveelmebaj,

e) ortopéd,degeneratívjellegûelváltozások,illetveazazok-
hoz társult másodlagos olyan elváltozások, melyek az
alapbetegségbôlkövetkezôensérüléshezhasonló,dekró-
nikuseredetûelváltozásokhozvezetnek(pl.gerincoszlop,
ízületekdegeneratívelváltozásai),

f) abiztosítottszándékosveszélykeresésébôleredôbaleset
(kivéve az életmentést), ide értve az orvosi elôírások
szándékosbenemtartásábólszármazókövetkezménye-
ketis,

g) bármelykatonai,vagyrendôrségi(rendészeti)szervezet-
nél fizikai jellegû szolgálatteljesítés alatt bekövetkezett
baleset, fegyveresszolgálat teljesítéseközbenbekövet-
kezettbaleset,

h) bármelyhivatásszerûen,versenyszerûen,vagydíjazásért
ûzött sporttevékenységben (edzésen, versenyen) való
részvételsoránbekövetkezettbaleset,

i) bármelyrobbanószerekkel,robbanószerkezetekkelvég-
zetttevékenységsoránbekövetkezettbaleset,

j) abiztosítottversenyzôként,vagynézôkénttörténôrészvé-
telebármelyolyanversenyben,vagyversenyrevaló fel-
készülésben,amelymotorosmeghajtásúszárazföldi,vízi,
vagylégijármûhasználatávaljár,

k) az alábbi fokozott veszéllyel járó sport-, hobbitevékeny-
ségbôlszármazóbármilyenbaleset:
•ejtôernyôzés
•siklóernyôzés,paplanernyôzés
•sárkányrepülés
•motorossárkányrepülés
•vitorlázórepülés
•segédmotorosvitorlázórepülés
•pályánkívülisíelés
•gumikötélugrás
•vízisíelés
•jet-ski-zés
•vadvízievezés
•búvárkodás
•barlangászat
•vadászat
•szikla-,hegy-ésfalmászás
•lövészet,íjászat

•paintball
•bázisugrás,

l) fagyás,napszúrás,hôguta,napsugáráltaliégés,továbbá
amegemelés,rovarcsípés,

m) gyógykezelés,vagygyógyászatibeavatkozásmiattbekö-
vetkezôegészségkárosodások (kivéve,haannak igény-
bevételéreaszerzôdéshatályaalátartozóbalesetiese-
ménymiattvoltszükség),

n) balesettelösszefüggésbenemhozhatófertôzések,
o) hasivagyaltestisérv,porckorongsérülés,rándulás,habi-
tuálisficam,nembalesetieredetûvérzés,

p) foglalkozásibetegség(ártalom),afogbármelynembale-
setieredetûsérülése,

q) a biztosított öngyilkossága, ide értve az öngyilkossági
szándékkalösszefüggôeseményeketis,tekintetnélküla
biztosítotttudatállapotára,

r) abiztosítottolyangépjármûhasználata,amelynekveze-
téséhez érvényes engedéllyel nem rendelkezett, vagy
amelyneknemvoltérvényesforgalmiengedélyeésezen
körülményabiztosításieseménybekövetkezésébenköz-
rehatott,

s) okozatiösszefüggésbehozhatólegalábbkettô,vagytöbb
közlekedésiszabályegyszerretörténômegsértésével,

t) amunkavédelmiszabályokbiztosítottáltaltörténôsúlyos
megszegése,

u) szívinfarktus.

Nemminôsülbiztosításieseménynek:

•abalesetirokkantságtekintetébenabalesetbekövetkezé-
sétmegelôzôenmársérült,nemépszervek,testrészek,il-
letveabiztosításiszerzôdésmegkötéseelôttmármeglévô
balesettelvagybetegséggelokozatiösszefüggésbehozha-
tóesemények,
•azigazoltsportolóbármilyensporttevékenységesoránbe-
következettbalesetieredetûesemények,
•az orvosi javaslat nélküli vagy nem az elôírt adagolású
gyógyszerszedéssel okozati összefüggésbehozható ese-
mények,
•azazesemény,amelyokozatiösszefüggésbenvanazzal,
hogyabiztosítottaszámáraelôírtorvosikezelésneknem
vetettemagátalá,vagynemkövetteazorvosiutasításokat.

Nemminôsülbiztosításieseménynekésabiztosítókocká-
zatviselésenemterjedkiazokraazeseményekre,amelyek
okozati összefüggésbenvannakazzal,hogyabiztosította
számára elôírt orvosi kezelésnek nem vetette magát alá,
vagynemkövetteazorvosiutasításokat.

Hasfaliéslágyéksérveseténabiztosítókizárólagakkortel-
jesítszolgáltatást,haasérvetkívülrôljövôbehatásokozta,
ésaznemöröklött tényezôk (adottságok) következménye-
kéntkeletkezett.

Porckorongsérv esetén a biztosító kizárólag akkor teljesít
szolgáltatást,haezagerincoszlopotértközvetlenmechani-
kusbehatás,nempedigegykorábbibetegségsúlyosbodá-
sánakkövetkezménye.

Belsôszervivérzésésagyvérzéseseténabiztosítókizárólag
akkor teljesít szolgáltatást, ha ezt a jelen feltételek szerint
balesetnekminôsülôeseményokozza.
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Pszichikaireakciókokoztakóroszavarokeseténabiztosító
kizárólagakkorteljesítszolgáltatást,haeztajelenfeltételek
szerintbalesetnekminôsülôeseményokozza.

16. Te en dôk kár ese mény be kö vet ke zé se kor

Abiztosítószolgáltatásávalkapcsolatos igényérvényesítést
aszerzôdônek,illetveabiztosítottnakkellkezdeményeznie.

Abiztosításieseményt(káreseményt)abekövetkezéstôl,il-
letve tudomásra jutástól számított lehetô legkorábban, de
legfeljebb15naponbelülbekelljelenteniabiztosítónak,il-
letvelehetôvékelltenniakárbejelentéstartalmánakellenôr-
zését.

Abiztosítási igényérvényesítéséhezszükségesbenyújtan-
dódokumentumokatbiztosításieseményenkénttételesena
különösfeltételekbenrészletezzük.

17. A kártérítés szabályai

Biztosítási esemény bekövetkezése esetén, a biztosító a
baleset/betegségbekövetkezésénekidôpontjábanakötvény-
benmeghatározottbiztosításiösszegetfizetimegakedvez-
ményezettnek.

Abiztosítószolgáltatásateljesítésénekesedékességétcsak
olyanokiratbemutatásátóltehetifüggôvé,amelyabiztosítá-
sieseménybekövetkezésénekigazolásához,illetveateljesí-
tendô szolgáltatásmértékénekmeghatározásához szüksé-
ges.Abiztosításiszolgáltatásteljesítésénekesedékességét
abejelentettbiztosításieseménytekintetébenindultszabály-
sértési eljárás jogerôsbefejezéséhez, illetveabüntetôeljá-
rásnakabíróságjogerôsügydöntôhatározatávalvagyvég-
legesséváltnemügydöntôvégzésével történôbefejezésé-
hez,valamintazügyészségnekvagyanyomozóhatóságnak
afeltételesügyészifelfüggesztésvagyközvetítôieljáráscél-
jábóltörténôfelfüggesztésrôlszóló,illetvetovábbijogorvos-
lattalnemtámadhatóeljárástmegszüntetôhatározatameg-
hozataláhozabiztosítónemkötheti.

18. Ügy fél ada tok to váb bít ha tó sá ga

Abiztosítóaszerzôdésmegkötésével,módosításával,állo-
mányban tartásával, a szerzôdésbôl származó követelés
megítélésévelkapcsolatos,biztosításititoknakminôsülôada-
tokatazadatvédelmiszabályokmegtartásávalabiztosítási
tevékenységrôlszóló2014.éviLXXXVIII.törvény(atovábbi-
akban:Bit.)rendelkezéseiszerintharmadikszemélyrészére
átadhatja.

AzajánlataláírásávalÖnfelmentiazorvosititoktartásalóla
biztosítottakat kezelô és vizsgáló orvosokat, egészségügyi
intézményeket,atársadalombiztosításiigazgatásiszerveket
azon–abiztosítottakegészségiállapotávalfennállóésko-
rábbibetegségeivel,baleseteivel,esetlegeshalálávalössze-
függô–adatoknakabiztosítórészéretörténôtovábbításate-
kintetében,amelyekabiztosítószámáraakockázatvagya
szolgáltatásigényelbírálásáhozszükségesek.

ABit.149.§(1)bekezdésealapjánabiztosító(továbbiakban:
megkeresô biztosító) – a veszélyközösség érdekeinek a
megóvása érdekében – a jogszabályokban foglalt vagy a
szerzôdésben vállalt kötelezettségének teljesítése során a
szolgáltatásokjogszabályoknakésszerzôdésnekmegfelelô
teljesítése,abiztosításiszerzôdésekkelkapcsolatosvissza-
élésekmegakadályozása céljábólmegkereséssel fordulhat
másbiztosítóhoz(továbbiakban:megkeresettbiztosító)aze
biztosítóáltal–aBit.135.§(1)bekezdésébenmeghatáro-
zottakszerint,abiztosítási terméksajátosságainakafigye-
lembevételével–kezeltésaBit.149.§(3)-(6)bekezdésben
meghatározottadatokvonatkozásában.

19. A pót ló la gos be fi ze tés in téz mé nye

Azegyesületalapszabályaértelmébenpótlólagosbefizetést
azigazgatótanácsvagyazMNB,szolgáltatáscsökkentéstaz
egyesület igazgatótanácsa állapíthat meg, abban az eset-
ben,haatárgyéviszolgáltatásokésesetlegesveszteségek
ellenértékéreazegyesületvagyona,abiztosításidíjak,abiz-
tosítástechnikai tartalékokésaviszontbiztosításegyüttesen
nem nyújtanánakelegendôfedezetet.Apótlólagosbefizetés
mértékeazonbannemhaladhatjamegazegyesületitagál-
talbármilyenjogcímenteljesítettévesbefizetés100%-át.

20. Fi ze tô ké pes ség rôl és
a pénz ügyi hely zet rôl szó ló je len tés

AbiztosítóaBit.108.§-aalapjánköteleséventejelentéstköz-
zétennifizetôképességérôléspénzügyihelyzetérôl.Abizto-
sítóeztajelentéstlegkésôbb14héttelavállalkozáspénzügyi
évének vége után, honlapján (www.kobe.hu) teszi közzé,
melynekaközzétételinaptólszámítottötévigelérhetônekkell
maradnia.Abiztosítóajelentéseegynyomtatottpéldányáta
kéréstôlszámított20munkanaponbelülelküldimindazoknak,
akikaztaközzétételinaptólszámítottkétévenbelülkérik.

21. Pa na szok ke ze lé se

Jelenbiztosítási szerzôdés kapcsánesetlegesen felmerülô
panaszokat a biztosító személyes ügyfélszolgálati irodájá-
hozlehetbenyújtani,szóban(személyesen,telefonon)vagy
írásban(személyesenvagymásáltalátadottiratútján,pos-
taiúton,telefaxon,elektronikuslevélben):

Cím:1108Budapest,Venyigeu.3.
Levelezésicím:1475Budapest,Pf.142.
Telefon:+36-1-433-1180
E-mail:admin@kobe.hu

Abiztosításiszerzôdés,illetveatagságijogviszonylétrejöt-
tével,érvényességével,joghatásaivalésmegszûnésével,to-
vábbá a szerzôdésszegéssel és annak joghatásaival kap-
csolatosesetlegesjogvitákbíróságieljárásonkívülirendezé-
séretermészetesszemélyfogyasztóírásbanpanasztnyújt-
hatbeaPénzügyiBékéltetôTestülethez.

Székhelye:MNB1054Budapest,Szabadságtér9.
Ügyfélszolgálat:1013Budapest,Krisztinakrt.39.
Levelezésicím:H-1525Budapest,Pf.172.
Telefon:+36-1-489-9700
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Ügyfélszolgálatitelefonszám:+36(80)203776
Telefax:+36-1-489-9102

APénzügyiBékéltetôTestületeljárásamegindításánakfelté-
tele,hogya természetesszemély fogyasztóakérelembe-
nyújtását megelôzôen a fogyasztói jogvitával érintett sze-
mélynélvagyszervezetnélközvetlenülmegkísérelteavitás
ügyrendezését,vagyeszervezetnéleredménytelenülmél-
tányosságikérelemmelélt.

AbiztosítófelügyeletiszerveaMagyarNemzetiBank(MNB).
A fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén az
MNB-hezlehetfordulnipanasszal,részletestájékoztatástol-
vashaterrôlazMNBhttps://www.mnb.hu/fogyasztovedelem
oldalán.

Székhely:1054Budapest,Szabadságtér9.
Levelezésicím:H-1534Budapest,BKKP,Pf.777.
Webcím:http://felugyelet.mnb.hu

Ügyfélszolgálatcíme:1013Bp.,Krisztinakrt.39.
Ügyfélszolgálattelefonszáma:+36-80-203-776
Ügyfélszolgálate-mailcíme:ugyfelszolgalat@mnb.hu

Tájékoztatjuk,hogyaMagyarNemzetiBankfogyasztóvédel-
mieljárásánakkezdeményezéséreirányulókérelembenyúj-
tásacéljábólrendszeresítettformanyomtatványelektroniku-
sanahttp://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszom-van/
formanyomtatvanyokelérhetôségenérhetôel.

Afentiekbenrészletezettlehetôségekentúlafelekbíróság-
hoz is fordulhatnak, illetve természetesszemély fogyasztó-
naknemminôsülôfélcsakbírósághozfordulhat.

22. A szerzôdés joga, alkalmazandó jog

Jelenbiztosításiszerzôdésre,illetveazezalapjánlétrejöttbiz-
tosításijogviszonyraamagyarjogotkellalkalmazni.
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A KöBE Cso por tos Sze mély biz to sí tá sa szer zô dé sen ként egye di szem pon tok és

ismér vek alap ján azo no sít ha tó, cso port nak te kin tett ve szély kö zös sé gek ré szé re

nyújt ba le set és/vagy be teg ség biz to sí tá si vé del met, a je len fel té te lek alap ján lét -

re jött biz to sí tá si szer zô dés ke re té ben.

A Cso por tos Sze mély biz to sí tás egy több fé le do ku men tum ból ál ló olyan szer zô -

dés, mely nek ré sze az aján lat és an nak mel lék le tei, a biz to sí tá si köt vény, a biz -

to sí tás ál ta lá nos és kü lö nös fel té te lei, to váb bá a szer zô dô és a biz to sí tott ál tal

tett nyi lat ko za tok, meg ál la po dá sok, zá ra dé kok.

Biz to sí tá si szer zô dés alap ján a biz to sí tó kö te les a szer zô dés ben meg ha tá ro zott

koc ká zat ra fe de ze tet nyúj ta ni, és a koc ká zat vi se lés kez de tét kö ve tô en be kö vet -

ke zô biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se ese tén a szer zô dés ben meg ha tá ro zott

szol gál ta tást tel je sí te ni; a biz to sí tó val szer zô dô fél díj fi ze té sé re kö te les. A biz to -

sí tá si szer zô dés ben nem sza bá lyo zott kérdésekeben a Pol gá ri Tör vény könyv vo -

nat ko zó ren del ke zé sei, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog sza bá lyok az irány adók.

Preambulum
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A biztosítási szerzôdés általános és különös feltételeiben,
mellékleteiben,függelékeiben,valamintabiztosításiszerzô-
déshez tartozóegyébdokumentumokban(ajánlat,kötvény,
nyilatkozatokstb.)afelekazegységesértelmezésbiztosítá-
saérdekébenafontosabbfogalmakatazalábbitartalommal
határozzákmeg.

Baleset:
Jelenbiztosításszempontjábólbalesetnekminôsülabiztosí-
tottat a biztosítás tartama alatt ért, a biztosított akaratától
függetlenül,hirtelen fellépô,külsôbehatás,melynekkövet-
keztébenabiztosítottegészségkárosodástszenvedvagyel-
halálozik.

Jelenbiztosításszempontjábólbalesetnekminôsültovábbá:
•agyermekbénulásvagykullanccsípéskövetkeztébenkiala-
kulóagyburok-,és/vagyagyvelôgyulladás,
•aveszettség,
•atetanusz-fertôzés.

Jelenbiztosításszempontjábólnemminôsülbalesetnek:
•az öngyilkosság, ide értve az öngyilkossági szándékkal
összefüggôeseményeketis,tekintetnélkülabiztosítotttu-
datállapotára;
•afagyás,napszúrásésahôguta,továbbáamegemelés;
•a rándulásés ficam,ahasi vagyaltesti sérv,porckorong
sérülésésanembalesetieredetûvérzés.

Munkahelyibaleset: olyanbaleset,amelyabiztosítottmun-
kavállalótmunkaidôben,amunkaadószerzôdôszékhelyén,
telephelyén, vagy azon kívül, a munkáltató rendelkezése
folytán,illetveamunkáltatóérdekébenvégzettmunkasorán
érte,ideértveakiküldetéssoránbekövetkezettbalesetetis.

Nem minôsül munkahelyi balesetnek az engedély nélküli
munkavégzéssel okozati összefüggésbe hozható baleset,
valamintamunkahelyretörténôeljutásésazonnantörténô
hazajutás során történt, vagy a munkahelyen kívül, vagy
nemahivatalosmunkaidôbenbekövetkezôbaleset.

Munkahelyi / úti baleset: olyan baleset, amely a biztosított
munkavállalótállandó,vagyideigleneslakcímérôl,tartózko-
dásihelyérôlazadottnapramunkavégzésrekijelölthelyre,il-
letveazonnantörténôvisszajutássoránéri.

Közlekedésibaleset: olyanbaleset,amelyetabiztosítottgya-
logosként,gépjármûvezetôjevagyutasakéntszenvedel.

Nem minôsül közlekedési balesetnek a biztosítottat mint
gyalogost,vagyjármûutasátértolyanbaleset,amelynekbe-
következésbensemmilyenmozgójármûnemhatottközre,il-
letve a biztosítottat mint kerékpárost ért olyan baleset,
amelybenmásjármûvagygyalogosnemhatottközre.

Betegség:
Jelenbiztosításszempontjábólbetegségnekminôsülabizto-
sított egészségében bekövetkezô olyan rendellenes testi,
szervi vagy szellemi egyensúly felborulása, amely objektív

tüneteketmutatésamelyakadályozzaabiztosítottminden-
napostevékenységét,munkavégzésétéstársadalmiéletben
valórészvételét.

Bit.:
A biztosítási tevékenységrôl szóló 2014. évi LXXXVIII.
törvény(atovábbiakban:Bit.).

Biztosításközvetítô:
Biztosításközvetítôazatermészetesvagyjogiszemély,aki
javadalmazásellenébenbiztosításközvetítôitevékenységet
végez,idenemértve
a) asajátkockázatvállalásávalösszefüggô,sajátjogúérté-
kesítésitevékenységetvégzôbiztosítótésavelemunka-
viszonyban álló, részére közvetlenül értékesítési tevé-
kenységet végzô, biztosításközvetítônek nem minôsülô
természetesszemélyeketúgymintabiztosítóközremû-
ködôi,

b) akiegészítôbiztosításközvetítôitevékenységetvégzôsze-
mélyt,továbbáaztakiegészítôbiztosításközvetítôitevé-
kenységetvégzôszemélyt,akinektevékenységekizáró-
lagolyanbiztosításiszerzôdésekközvetítéséreterjedki,
amelyekazalábbifeltételeknekegyüttesenmegfelelnek:
• abiztosításiszerzôdéskiegészítôjevalamelyszolgálta-
tóáltalkínáltterméknekvagynyújtottszolgáltatásnakés
akövetkezôkrenyújtfedezetet:
-ezen szolgáltató által kínált termék meghibásodásá-
nak, törésének, elvesztésének vagy károsodásának
kockázatára,vagyazeszolgáltatóáltalkínáltszolgál-
tatásigénybevételeelmaradásánakkockázatára,vagy
-ezenszolgáltatónálmegrendeltutazáshozkapcsolód-
vaapoggyászelvesztésérevagysérüléséreésegyéb
kapcsolódókockázatokra,és

• nemhaladjameg
-a biztosítási szerzôdés arányos éves biztosítási díja
személyenkéntahatszázeurót,vagy
-a személyenként fizetett biztosítási díj a kettôszáz
eurót,ésazelôzôpontszerintiszolgáltatásnyújtásá-
nakidôtartamalegfeljebbháromhónap.

Biztosításközvetítôitevékenység:
Abiztosításközvetítôáltalvégzettazonüzletszerûtevékeny-
ség,amelyabiztosításiértékesítést,annakszervezését,va-
lamintafüggetlenbiztosításközvetítôiszaktanácsadástfog-
laljamagában,azzal,hogynemminôsülnekbiztosításközve-
títôitevékenységnekazalábbitevékenységek;
a) másszakmaitevékenységkeretébenesetilegnyújtotttá-
jékoztatás, amennyibena tájékoztatást nyújtó nem tesz
további–abiztosításiszerzôdésmegkötésétvagyteljesí-
tésételôsegítô–lépést,

b) abiztosításikárokszakmaialaponvégzettkárügyintézé-
se, valamint a kárrendezési és szakértôi kárbecslési –
szakmaialaponvégzett–tevékenység,

c) adat-ésinformációszolgáltatásalehetségesszerzôdôkrôl
biztosításközvetítôk vagy biztosítók számára, amennyi-
benazinformációtnyújtónemtesztovábbi–abiztosítá-
siszerzôdésmegkötésételôsegítô–lépést,

I. Fogalom meghatározások
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F o g a l o m  m e g h a t á r o z á s o k

d) tájékoztatásnyújtásabiztosításitermékekrôl,illetvebizto-
sításközvetítôkrôl,vagybiztosítókrólalehetségesszerzô-
dôkszámára,amennyibenatájékoztatástnyújtónemtesz
további–abiztosításiszerzôdésmegkötésételôsegítô–
lépést.

Egészségkárosodás:
Jelenbiztosításszempontjábólegészségkárosodásminden
olyan testi és/vagy szellemi mûködôképesség csökkenés,
amelyabiztosítottszokásoséletvitelétkorlátozza.

Elvesztés:
avégtagokfizikaielvesztése(amputációja),vagymûködôké-
pességükteljesésmaradandóelvesztése.

Halló-vagybeszédképességelvesztése:
Ahallás,vagyabeszédelvesztéseahalló-vagyabeszéd-
képességteljesésvéglegeselvesztésétjelenti.

Hivatásossportoló:
Jelenbiztosításszempontjábólhivatásossportolóaza ter-
mészetesszemély,akisportszervezettel létesítettmunkavi-
szony vagymunkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, to-
vábbáegyénivállalkozáskeretében,jövedelemszerzésicél-
lal sporttevékenységet folytat, és rendelkezik a sportági
szakszövetség illetôleg a sportszövetség feltételei szerint
megszerzetthivatásossportolóiengedéllyel.

Keresôképtelenség:
Jelenbiztosításszempontjábólkeresôképtelennekminôsüla
biztosított,haakockázatviseléstartamaalattbekövetkezett
balesetevagybetegségefolytánsajátjogonkeresôképtelen
állománybanveszikéstáppénzigénybevételérejogosult.A
keresôképtelenség tartamát ésmegalapozottságát a hatá-
lyos jogszabályok szerint feljogosított orvos, illetve kórház
igazolhatja.

Kórház:
Jelenbiztosításszempontjábólkórháznakminôsülamagyar
tisztiorvosi és szakmai felügyelet által elismert, engedélye-
zettfekvôbetegellátástnyújtóintézmény,amelyállandóor-
vosiirányítás,felügyeletalattáll.

Jelen biztosítás szempontjából nem minôsül kórháznak a
szanatórium,arehabilitációsintézet,agyógyfürdô,agyógy-
üdülô,azelmebetegekgyógy-ésgondozóintézetei,ageriá-

triaiintézet,aszociálisotthon,alkohol-éskábítószerelvonó
intézmények,ápolásiintézetek.

Látóképességelvesztése:
alátásteljesésvéglegeselvesztésétjelenti.Ezakkortekint-
hetôbekövetkezettnek,haakorrekciótkövetôenamegma-
radt látás foka 3/60 rész, vagy kevesebb a Sneller skála
alapján.

Munkatörvénykönyve:
2012.éviI.törvényamunkatörvénykönyvérôl.

Munkavédelmitörvény:
1993.éviXCIII.törvényamunakvédelemrôl.

Mûtét:
Jelen biztosítás szempontjából mûtétnek minôsül minden
olyan–szakorvosáltal–azorvosiszakmaszabályaiszerint
végzettsebészetibeavatkozás,amelyetgyógyítás,vagykór
megállapításacéljábólkórházbanhajtottakvégre.

A különbözômûtéteket a biztosító kategorizálja, csoportba
soroljaBNO/WHO(WorldHealthOrganization)kódokszerint.

Önrészesedés:
Abetegségieredetûkeresôképtelenség,illetveabetegségi
eredetûkórházitartózkodáselsô–abiztosításiajánlatonés
a kötvényben meghatározott számú – napjára a biztosító
nemteljesítszolgáltatást.

Várakozásiidô:
Jelenszerzôdésvonatkozásábanabetegségieredetûese-
ményektekintetébenabiztosítóakockázatviseléskezdeté-
tôlszámított,abiztosításiajánlatonéskötvénybennapokban
megadottvárakozási idôtállapítmeg.Ezen idôszakalatta
biztosítókockázatviselésekizárólagabalesetieredetûese-
ményekreterjedki.

Veszélyesfoglalkozások:
Jelenbiztosításszempontjábólveszélyesnekminôsülnekaz
alábbi foglalkozások: nem polgári légiközlekedési dolgozó,
hadseregrepülôszemélyzete,bányászatidolgozó,kohászati
dolgozó,robbanó-vagykönnyengyulladóanyaggaldolgozó,
erôsáramúvillamosiparidolgozó,iparialpinista,iparibúvár,
bármelyfegyveresszolgálatotellátószemély,békefenntartó,
sugármentesítôgép-kezelô,kaszkadôr.
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A KöBE kettô fônél nagyobb létszámú csoportokra kötött,
baleset és betegségbiztosítási védelmet nyújtó Csoportos
Személybiztosításajelenáltalánosfeltételekszerintjönlétre.

Abiztosításnévszerintazonosítottésnévszerintelôrenem
azonosíthatóbiztosítottakraismegköthetô.

Abiztosításikülönösfeltételeijelenfelételekbenfoglaltaktól
eltérhetnek, ilyen esetben a különös felételek elôírásai az
irányadók.

1. BIZ TO SÍ TÓ, SZER ZÔ DÔ, BIZ TO SÍ TOTT,
KEDVEZ MÉ NYE ZETT

1.1. Biztosító:AKöBEKözép-európaiKölcsönösBiztosító
Egyesület,1108Budapest,Venyigeu.3.(továbbiak-
ban:biztosító).

1.2. Szerzôdô:AKöBEKözép-európaiKölcsönösBiztosító
Egyesülettagja,természetesszemélyfogyasztóvagy
vállalkozás[Ptk.8:1.§(1)bekezdés],akiabiztosítási
események kiválasztásával és a biztosítási összeg
megállapításával,abiztosításikötvénybenmeghatáro-
zottvalamennyibiztosítottravonatkozóbiztosításiszer-
zôdésmegkötéséreajánlatottesz,aszerzôdéslétre-
jötteeseténadíjmegfizetésérekötelezettségetvállal.
Abiztosító jognyilatkozatainakcímzettjeaszerzôdô,
továbbáaszerzôdôjogosultéskötelesabiztosítással
kapcsolatosjognyilatkozatokmegtételére.

1.3. Biztosított:Aszerzôdôáltalbiztosításrajelölt,abizto-
sítási kötvényben meghatározott természetes sze-
mély,akinekéletével,egészségiállapotávalkapcso-
latosbiztosításieseményekvonatkozásábanakocká-
zatviseléstabiztosítóvállalta.

1.3.1. A biztosítottak biztosítási csoportba sorolhatók, egy
biztosításiszerzôdésbentöbbcsoportismeghatároz-
ható, de ugyanaz a biztosított, egyidôben csak egy
biztosítotti(kockázati)csoporttagjalehet.

1.3.2. Újbelépôabiztosítási szerzôdésbe történôbelépés
napjánválikbiztosítottá.

1.3.3. Névszerintazonosítottbiztosítottikörrekötöttszerzô-
désbennemlehetbiztosítottazaszemély,akiaszer-
zôdéskötés idôpontjában rokkant nyugdíjas, baleseti
járadékos,vagybaleseti rokkantságinyugdíjas,vagy
munkaképességcsökkenésénekmegállapításáravo-
natkozóelbírálásvanfolyamatban.

1.3.4. Jelen szerzôdésbe egyéni biztosított szerzôdôként
nemléphetbe,semabiztosításiszerzôdésfelmondá-
sa,vagymegszûnése,semabiztosítottésaszerzô-
dôközöttiviszonymegszûnéseesetén.

1.4. Kedvezményezett:Abiztosítószolgáltatásárajogosult
személy.Abiztosítószolgáltatásáraabiztosítottjogo-

sult, haláleseti szolgáltatásra azonban a szerzôdô
kedvezményezettetjelölhet.

1.4.1. Abiztosítotthozzájárulásanélkülkötöttszerzôdésnek,
amennyiben történt kedvezményezett jelölés, a ked-
vezményezettjelölésttartalmazórészesemmis.

1.4.2. Amennyibenahalálesetiszolgáltatáskapcsánkülön
kedvezményezettjelölésrenemkerültsor,abiztosító
szolgáltatásáraabiztosítotttörvényesörökösejogosult.

1.4.3. Akedvezményzettnemtermészetesszemélyislehet.

1.4.4. Aszerzôdôfélazeredetilegkijelöltkedvezményezett
helyett a biztosítóhoz intézett írásbeli nyiltakozattal
bármikormáskedvezményezettet nevezhetmeg.Új
kedvezményezett jelöléléséhez, illetve a kedvezmé-
nyezés megváltoztatásához, ha nem a biztosított a
szerzôdô fél, a biztosított írásbeli hozzájárulása is
szükséges.Aszerzôdôazonban,abiztosított javára
lemondhatkedvezményezettjelölésijogáról.

2. A BIZ TO SÍ TÁ SI SZER ZÔ DÉS LÉT RE JÖT TE

2.1. Abiztosításiszerzôdéslétrejöttétaszerzôdôírásbeli
ajánlattalkezdeményezi.Aszerzôdésafelekírásbeli
megállapodásával,vagyabiztosításikötvénykiállítá-
sávaljönlétre.Aszerzôdésakkorislétrejön,haabiz-
tosítóazajánlatra–abiztosítóhoztörténôbeérkezés-
tôlszámított–tizenötnaponbelülnemnyilatkozik.

2.2. Szerzôdôaszerzôdésmegkötésekorkötelesabiztosí-
tóáltalmeghatározott,aszerzôdéslétrehozásáhozés
adíjmegállapításáhozszükségesadatokatmegadni.

2.3. Abiztosítottszerzôdéskötéskor,vagyaszerzôdésbe
történô belépéskor köteles a biztosítás elvállalása
szempontjából lényeges,mindenolyankörülményta
biztosítóval közölni, amelyeket ismert, vagy ismernie
kellettésamelyekrevonatkozóanabiztosító–aszer-
zôdés részét képezô adatlapon és/vagy egészségi
nyilatkozatban–kérdésttettfel.

2.4. Biztosító szerzôdô ajánlatát annak átvételét követô
tizenötnaponbelülbíráljael.

2.4.1. Azajánlatbeérkezésénekidôpontjátabiztosítóátvé-
telipecsétje,illetveelektronikusidôpecsétjeigazolja.

2.5. Amennyibenazajánlatotabiztosítóa2.1.pontsze-
rintrendelkezéséreállótizenötnaposhatáridônbelül
visszautasítja,azezenidôszakalattbekövetkezettká-
rokérthelytállninemköteles,azesetlegesenmegfize-
tettbiztosításidíjakatvisszautalja.

2.6. Amennyibenabiztosítókifejezettnyilatkozatanélkül
létrejött szerzôdés eltér a jelen általános és/vagy a
különösfeltételektôl,abiztosítóaszerzôdéslétrejöt-

Á l t a l á n o s  f e l t é t e l e k

II. Általános feltételek
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tétôlszámítotttizenötnaponbelülírásbanjavasolhat-
jaaszerzôdésfeltételeknekmegfelelômódosítását.
Amennyibena szerzôdô fél a biztosítómódosító ja-
vaslatátnemfogadjael,vagyarratizenötnaponbelül
nemválaszol,azelutasítástól,illetôlegamódosítója-
vaslatkézhezvételétôlszámítotttizenötnaponbelül,a
biztosító a szerzôdést harminc napra írásban fel-
mondhatja.

2.7. Amennyibenabiztosítóáltalkiállítottkötvénytartalma
aszerzôdôajánlatátóleltérésazeltéréstaszerzôdô
a dokumentum kézhezvételét követôen késedelem
nélkülnemkifogásolja,aszerzôdésakötvénytartal-
maszerint jön létre.Erendelkezést lényegeseltéré-
sekrekizárólagakkorlehetalkalmazni,haabiztosító
azeltérésreaszerzôdôfigyelmétakötvénykiszolgál-
tatásakorírásban,különisfelhívta.Haafelhívásel-
marad,aszerzôdésazajánlattartalmánakmegfelelô-
enjönlétre.

2.8. Betegségielemetistartalmazófedezetek,vagy2mil-
lióFtfelettibiztosításiösszegvállalásáhozabiztosító
abiztosításrajelöltszemélyekrevonatkozóanabizto-
sításiszerzôdéslétrejöttéhezegészséginyilatkozatot
és/vagyorvosivizsgálatotkövetelhetmeg.

3. A KOC KÁ ZAT VI SE LÉS KEZ DE TE, VÉ GE

3.1. Abiztosítókockázatviselésének(veszélyviselésének)
kezdeteazazidôpont,amelytôlkezdôdôenabiztosí-
tóátvállaljaabiztosításiszerzôdésbenmeghatározott
kockázatokat.Kockázatviselés kizárólagérvényesen
létrejöttszerzôdésesetébenindulhatmeg.

3.2. Abiztosítókockázatviseléséneklegkorábbikezdeteaz
ajánlataláírásátkövetônapnulla(0.00)órája,amennyi-
ben a felek halasztott kockázatviselésben külön nem
állapodtakmeg,feltéve,hogyazajánlatotannakbeér-
kezésétôlszámított15naponbelülabiztosítóváltozat-
lantartalommalelfogadtavagyarranemnyilatkozott.

3.3. Halasztottkockázatviseléseseténabiztosítókockázat-
viselésének kezdete az ajánlaton feltüntetett idôpont,
deakockázatviseléskizárólagcsakabbanazesetben
indulhatmeg,haabiztosításiszerzôdéslétrejön.

3.4. Határozotttartamúszerzôdéseseténakockázatviselés
kezdônapjaahatározotttartamelsônapjának0.órája.

3.5. Betegségielemetistartalmazófedezetekvonatkozá-
sábanabiztosítókockázatviseléseakülönösfeltéte-
lekbenrészletezettkockázatokesetébenazajánlaton
ésakötvénybenmeghatározottvárakozásiidôelteltét
követôenkezdôdikmeg,kivéve,haazadottbiztosított
fedezetbevonásátorvosivizsgálatelôztemeg.Ilyen
esetbenabiztosítókockázatviseléseavizsgálatmeg-
állapításaifüggvényében,delegkorábbanavizsgála-
totkövetônaponkezdôdhetmeg.

3.6. Az egyes biztosítottak vonatkozásában a biztosító
kockázatviselésemegszûnik:

a) abiztosítotthalálaesetén,

b) abiztosítottszerzôdéskötésheztörténôhozzájáru-
lásánakvisszavonásával,

c) a biztosítotti jogviszonyt megalapozó körülmény
megszûnéséneknapján,24órakor,

d) a különös feltételekben meghatározott egyéb
esetekben.

4. TE RÜ LE TI, IDÔ BE LI HA TÁLY

4.1. Abiztosításterületihatályaabiztosításiajánlaton,il-
letve kötvényen kerül feltüntetésre, amely kockázati
csoportonként (igény esetén biztosítási eseményen-
ként)iseltérôlehet,azalábbiakszerint:

a) AFöldegészterülete
b) Európateljesterülete
c) Magyarországteljesterülete
d) székhely,telephely,vagykonkrétkockázatviselési

cím
e) abiztosításikötvénybenrészletezettegyébmódon

azonosítottterület.

4.2. Abiztosításidôbelihatályaabiztosításiajánlaton, il-
letve kötvényen kerül feltüntetésre, amely kockázati
csoportonként (igény esetén biztosítási eseményen-
ként)iseltérôlehet,azalábbiakszerint:

a) 24órásvédelem,
b) munkahelyentöltöttidôrekorlátozott,
c) munkahelyiésútifedezetrekorlátozott,
d) abiztosításikötvénybenrészletezettegyébmódon

meghatározottidôbelihatály.

A biztosítási védelem idôbeli hatálya legkorábban a
biztosításiszerzôdéskockázatviselésénekmegkezdé-
sekorkezdôdikéslegfeljebbakockázatviselésilletve
abiztosításiszerzôdésmegszûnéséigtart.

5. A SZER ZÔ DÉS TAR TA MA, A BIZ TO SÍ TÁ SI
ÉVFOR DU LÓ

5.1. Abiztosításiszerzôdéshatározottvagyhatározatlan
tartamúislehet.

5.2. Határozatlantartameseténatartamonbelülibiztosí-
tásiidôszakegyév,abiztosításiévfordulómindenév-
benakockázatviseléskezdeténeknaptárinapja,amely
akövetkezôbiztosításiidôszakkezdônapjaisegyben.

6. A BIZ TO SÍ TÁ SI SZER ZÔ DÉS MÓ DO SÍ TÁ SA

6.1. Amennyiben a szerzôdés hatálya alatt, szerzôdô a
szerzôdésmódosítását kezdeményezi, a biztosító a
módosításiigénytabiztosítóhoztörténôbeérkezéstôl
számítotttizenötnaponbelülbíráljael.

6.2. Amódosítottfeltételekszerintikockázatviseléslegko-
rábbanamódosításiigényabiztosítóhoztörténôbe-
érkezésétkövetôharmincadiknaputáninaptárihónap
elsônapjánaknullaórájakorkezdôdhetmeg,amennyi-
benamódosításhatálybalépéséneknapjáigazeset-
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legestöbbletdíjatmegfizettékésabiztosítóamódo-
sítástelfogadta.

6.3. Amennyibenabiztosítócsakaszerzôdéskötésután
szereztudomástaszerzôdést,illetveakockázatelvál-
lalásátérintôlényegeskörülményekrôl,továbbá,haa
szerzôdésben meghatározott lényeges körülmények
változásátközlikvele,tizenötnaponbelülírásbanja-
vaslatot tehet a szerzôdésmódosítására, illetôleg –
haakockázatotafeltételekértelmébennemvállalja–
aszerzôdéstharmincnapraírásbanfelmondhatja.

7. A BIZ TO SÍ TÁ SI SZER ZÔ DÉS MEG SZÛ NÉ SE

Abiztosításiszerzôdésmegszûnhet:

•évfordulóratörténôfelmondással,
•díjnemfizetéssel,
•abiztosításieseménybekövetkezésenélkül,atartamlejá-
ratakor,
•érdekmúlással,
•szerzôdôkezdeményezéséreközösmegegyezéssel.

Évfordulóra történô felmondás

7.1. Abiztosításiszerzôdésírásban,abiztosításiidôszak
végéremondható fel.A felmondási idô30nap.Fel-
mondáseseténaszerzôdésésabiztosítókockázat-
viseléseabiztosítási idôszakutolsónapján,huszon-
négy(24.00)órakormaradékjogoknélkülmegszûnik.

Díjnemfizetés

7.2. Amennyibenazesedékesbiztosításidíjatnemfizetik
meg,abiztosító–akövetkezményekretörténôfigyel-
meztetésmellett–aszerzôdôfeletafelszólításelkül-
désétôl számított harmincnapos póthatáridô tûzésé-
velateljesítésreírásbanfelhívja.Apóthatáridôered-
ménytelen elteltével a szerzôdés az esedékesség
napjáravisszamenôhatállyalmegszûnik,kivéve,haa
biztosító a díjkövetelést késedelem nélkül bírósági
útonérvényesíti.Aszerzôdôelôzetesfelhatalmazása
alapjánabiztosító – jelenpont szerinti felhívási kö-
telezettségének–jogosultaszerzôdôáltalmegadott
e-mailcímreküldöttértesítésútjánelegettenni.

7.3. Amennyibenazesedékesdíjnak csakegy részét fi-
zettékmeg,ésabiztosító–adíjfizetésikötelezettség
elmulasztására vonatkozó, fentiekben részletezett
szabályokalkalmazásával–eredménytelenülhívtafel
aszerzôdôfeletabefizetéskiegészítésére,aszerzô-
désváltozatlanbiztosításiösszeggel,abefizetettdíj-
jalarányosidôtartamramaradfenn.

Tartam lejárata

7.4. A biztosítási szerzôdés a határozott tartam utolsó
napjánmegszûnik.

Érdekmúlás

7.5. Amennyibenabiztosítókockázatviselésénektartama
alattabiztosításieseménybekövetkezéselehetetlen-

névált,vagyabiztosításiérdekmegszûnt,azérdek-
múlásnapjávalabiztosítókockázatviseléseésegyben
abiztosításiszerzôdésvonatkozórészeis–biztosítá-
sieseménybekövetkezésenélkül–megszûnik.Abiz-
tosítótebbenazesetbenazérdekmúlásutolsónapjá-
igesedékesdíjilletimeg.

Közös megegyezés

7.6. Abiztosításiszerzôdésafelekközösmegegyezésé-
velbármikormegszüntethetô.Ilyenesetbenabiztosí-
tótamegszûnésnapjáigjáródíjilletimeg.

8. DÍJ FI ZE TÉS, PÓT DÍJ

8.1. Abiztosításdíjátabiztosítóbiztosításiidôszakonként
határozzameg.Abiztosításteljesdíjaegyadottkoc-
kázaticsoportegybiztosítottjánakegykockázatinap-
ra jutó (egész forintrakerekített)díjaalapjánszámí-
tott,azadottcsoportlétszámánakésabiztosításiidô-
szakhosszánakfigyelembevételévelkalkulált,kocká-
zaticsoportonkéntmeghatározottrészdíjakösszege.

8.2. Abiztosításévesdíjú,amelyévesdíjhavi,negyed-
éves,félévesrészletekbenismegfizethetô.Adíjfizeté-
sigyakoriságazajánlatonésabiztosításikötvényen
kerülmeghatározásra.

8.3. Abiztosításelsôdíjaakockázatviselésmegkezdése-
koresedékes.

8.4. A biztosítás folytatólagos díjamindig annak az idô-
szaknakazelsônapjánesedékes,amelyreadíj,vagy
díjrészletvonatkozik.

8.5. Asoronkövetkezôbiztosításiidôszakravonatkozódí-
jatabiztosítókötelesabiztosításiidôszakmegkezdé-
seelôtt legalábbhatvannappalaszerzôdô tudomá-
sárahozni.

8.6. Adíjnemfizetésselmegszûntbiztosításiszerzôdést,a
biztosítási díjnak a megszûnést követô, utólagos
megfizetésenemhelyeziújrahatályba.

8.7. A szerzôdés díjnemfizetéses megszûnését követô
százhúsznaponbelülafelekaszerzôdéstközösmeg-
egyezéssel, az elmaradt díj megfizetését követôen,
újraérvénybehelyezhetik(reaktiválás).

8.8. Abiztosítókockázatviseléseazújraérvénybehelye-
zésésadíjutólagosmegfizetéserévénsemterjedki
aszerzôdésmegszûnéseésazújraérvénybehelye-
zésénekidôpontjaközöttelteltidôszakra.

8.9. Szerzôdôjogosultazáltalaaszerzôdéskötéskor,vagy
aszerzôdéstartamaalattválasztottdíjfizetésigyako-
riságotésdíjfizetésimódotmegváltoztatni.Aszerzô-
dôáltalírásbanbenyújtottmódosításiigénytabiztosí-
tó legkorábban amódosítási igény – a biztosítóhoz
történô–beérkezésétkövetôharmincadiknaputáni
elsôesedékességkorérvényesíti.
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9. BIZ TO SÍ TÁ SI ÖSSZEG

9.1. A biztosítási összega biztosítási ajánlaton, illetve a
biztosításikötvényenbiztosítotticsoportonkéntésbiz-
tosítási eseményenként külön-külön meghatározott
összeg.

9.2. A szerzôdô által az egyes biztosítotti csoportokhoz
tartozó, biztosítási eseményekhez rendelt biztosítási
összegabiztosító–biztosítottszemélyenkéntésbiz-
tosítási eseményenként nyújtott – térítésének felsô
határa,egybenaszemélyenkéntibiztosításidíjmeg-
állapításánakalapjais.

9.3. Az egyes biztosítási események, illetve az ezekhez
rendeltbiztosításiösszegekugyanazoncsoportbaso-
rolt biztosítottak vonatkozásában egységesek, egy
szerzôdésazonban–többbiztosítotticsoportesetén
– ugyanazon biztosítási eseményekhez tartozóan
akáreltérôbiztosításiösszegeketistartalmazhat.

9.4. Azegyesbiztosítottakhoz,illetvekockázaticsoportok-
hoz rendelt biztosítási eseményekbiztosítási össze-
geinekmódosításátaszerzôdôabiztosítóhozintézett
írásbelinyilatkozattalkezdeményezheti.Azilyennyi-
latkozatabiztosításiszerzôdésmódosításáravonat-
kozókezdeményezésnekminôsül,amelyetabiztosí-
tóajelenfeltételek6.1.pontjaszerintbírálel.

10. A SZER ZÔ DÔ, BIZ TO SÍ TOTT,
KEDVEZMÉNYE ZETT KÖ TE LE ZETT SÉ GEI

Tá jé koz ta tási kö te le zett ség

10.1. A szerzôdô köteles tájékoztatni a biztosítottakat a
szerzôdéstartalmáról,valamintazabbanbekövetke-
zett esetleges változásokról, továbbá a szerzôdés
megszüntetésérôl.

Köz lé si kö te le zett ség

10.2. Aszerzôdôésabiztosítottszerzôdéskötéskorköteles
abiztosításelvállalásaszempontjából lényegesmin-
denolyankörülménytabiztosítóvalközölni,amelyeket
ismert,vagyismerniekellett.Abiztosítóírásbanfeltett
kérdéseireadott,hiánytalanésavalóságnakmegfe-
lelô válaszokkal a felek közlési kötelezettségüknek
elegettesznek.

10.3. Abiztosítóáltalelôírtesetlegesorvosivizsgálataszer-
zôdôtésabiztosítottatnemmentesítiaközlésiköte-
lezettségalól.

Vál to zás-be je len té si kö te le zett ség

10.4. A változás-bejelentésre irányuló kötelezettségegya-
rántterheliaszerzôdôfeletésabiztosítottat,egyikük
semvédekezhetolyankörülmény,vagyváltozásnem-
tudásával,amelyetbármelyikükelmulasztottabiztosí-
tóvalközölni,vagynekibejelenteni,nohaarróltudnia
kellettésazközlésre,bejelentésreköteleslettvolna.

10.5. Aszerzôdôésabiztosítottkötelesabiztosításelvál-
lalásaszempontjából lényegeskörülményekváltozá-
sáttízmunkanaponbelül,írásbanbejelenteniabizto-
sítónak.Lényegesnektekinthetômindazakörülmény,
amelyekrevonatkozóanabiztosításiajánlaton,illetve
az ahhoz kapcsolódó adatlapon egészségi nyilatko-
zatonkérdésszerepel.

10.6. Abiztosító jogosultaközöltadatokellenôrzésére,a
biztosítottegészségiállapotáravonatkozótovábbikér-
désekettehetfel,vagyorvosivizsgálatotírhatelô.

10.7. A közlésre, illetôleg a változás-bejelentésre irányuló
kötelezettségmegsértéseesetébenabiztosítóköte-
lezettségenemállbe,kivéve,habizonyítják,hogyaz
elhallgatott,vagybenemjelentettkörülménytabizto-
sító szerzôdéskötéskor ismerte, vagy az nemhatott
közreabiztosításieseménybekövetkezésében,vagy
annaksúlyosbodásában.

Kár meg elô zé si, kár eny hí té si kö te le zett ség

10.8. A biztosított köteles a tôle telhetô módon mindent
megtenniakáreseményekmegelôzése, illetveabe-
következettkárokenyhítésecéljából.

10.9. Bármilyentestisérüléstkövetôenabiztosítottnakale-
hetôlegrövidebbidônbelülgyakorlószakorvoshozkell
fordulnia és kárenyhítési kötelezettségébôl adódóan,
annakorvosi tanácsait kötelespontosanbetartani.A
biztosító nem felelôs azokért a következményekért,
amelyekabiztosítottnakabiztosításieseménykáros
következményei elhárítására, illetve enyhítésére vo-
natkozókötelezettségeinekelmulasztásábólerednek.

Kár be je len té si kö te le zett ség

10.10. Abiztosítószolgáltatásávalkapcsolatosigénytírásban,
abiztosítóközpontikárrendezésiegységéhezkellbe-
nyújtani.

Aközpontikárrendezéscíme:
•1108Budapest,Venyigeu.3.

Egyébelérhetôségek:
•Tel.:(+36-1)433-1182
•Fax:(+36-1)433-1181
•E-mail:kar@kobe.hu

10.11. A biztosító szolgáltatásával kapcsolatos igényérvé-
nyesítést a szerzôdônek, illetve a biztosítottnak kell
kezdeményeznie.Akárigénytabekövetkezéstôl,illet-
veatudomásrajutástólszámítottlehetôlegkorábban,
de legfeljebb tizenöt napon belül – a biztosító által
rendelkezésrebocsátottkárbejelentônyomtatványki-
töltésével–mindenesetbenírásbanisbekellnyújta-
niabiztosítónak,egybenlehetôvékelltenniabejelen-
téstartalmánakellenôrzését.

10.12. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be,
amennyibenabiztosítottkárbejelentésselkapcsolatos
kötelezettségeit nem teljesíti és emiatt lényeges kö-
rülményekkideríthetetlenekkéválnak.
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10.13. Baleseti halál eseténa tudomásra jutástól számított
legkésôbbötmunkanaponbelülértesítenikellabizto-
sítót.Abejelentésikötelezettségelmulasztásaesetén
abiztosítóannyibanmentesülaszolgáltatásikötele-
zettség teljesítésealól,amennyibenemiatt lényeges
körülményekkideríthetetlenekkéváltak.

10.14. Abiztosítóáltaligényeltvalamennyiigazolást,nyilat-
kozatotésbizonyítékotabiztosítónak,azáltalameg-
határozottformábankellbenyújtani.Azezzelkapcso-
latosköltségeketabiztosítónemtérítimeg.

10.15. Abiztosításiigényérvényesítéséhezazalábbidoku-
mentumokatkellbenyújtaniabiztosítóhoz:

Œ Mindenesetben:

a) akedvezményezettijogosultságotésazazonosít-
hatóságot igazoló hatósági iratok, igazolványok
másolata,

b) akitöltöttkárbejelentônyomtatvány.
� Balesetieseményekesetén:

a) abalesettényétéskörülményeitleíróbalesetijegy-
zôkönyv,amelytartalmazzaabalesetbekövetke-
zésénekkörülményeit,helyét,pontosidôpontját,a
balesetetszenvedettszemélyadatait,atanúkada-
taitéselérhetôségeit,amennyibenabalesetmun-
kahelyen, vagy olyan helyszínen történt, ahol a
jegyzôkönyvkészült.

Ž Közlekedésibalesetekesetén:

a) közlekedésibaleseteseténarendôrségihelyszíni
jegyzôkönyvmásolata,

b) közlekedésibaleseteseténavéralkohol/légalkohol
vizsgálatieredménymásolata,

c) amennyibenabiztosított,jármûvezetôjekéntszen-
vedettbalesetet,avezetôiengedélyésaforgalmi
engedélymásolata.

� Betegségieredetûeseményekesetén:

a) háziorvositörzskarton,kezelôkartonmásolata,
b) akeresôképtelenségmegállapításárajogosultor-

vosáltalkiállított,ahatályosjogszabályokszerint
a keresôképtelenség igazolására rendszeresített
nyomtatványmásolata(orvosi igazolásakeresô-
képtelenállománybavételrôl),

c) akórházizárójelentés,vagyambulánslapmásolata,
d) amûtétileírásmásolata,amennyibenilyenkészült,
e) a30napotmeghaladógyógytartamrólszólóorvosi

igazolásmásolata,
f) akut szakorvosi ellátásdokumentumai (azorvosi

jelentésvalamennyisérülésjellegénekésmértéké-
nekleírásávalésdiagnózisával,illetôlegazegész-
ségkárosodásmértékének igazolásával, röntgen-
leletek,kontrollvizsgálatokdokumentumai).

� Rokkantságiesetekben:

a) TBI-II-III.rokkantságeseténanyugdíjbiztosítóha-
tározatánakésahatározatmellékleteinek(orvos-
szakértôiintézetszakvélemény)másolata,

b) akezelôorvosvagyháziorvosnyilatkozataabiztosí-
tásieseménnyelokozatiösszefüggésbehozhatóalap-
betegségekelsôkórismézésnekpontosidôpontjával.

‘ Halálesetesetén:

a) halottianyakönyvikivonat,
b) betegségieredetûeseményeknélboncolási jegy-

zôkönyvmásolat,amennyibenilyenkészült,

c) halálokát igazolóorvosi, vagyhatóságibizonyít-
vány(halottvizsgálatibizonyítvány)másolata,

d) amennyiben a biztosított nem jelölt név szerinti
kedvezményezettet jogerôs hagyatékátadó vég-
zés,öröklésibizonyítvány.

10.16. A biztosító a kárigény elbíráláshoz a fentieken túl
egyébokiratokat,igazolásokatésnyilatkozatokatma-
gaisbeszerezhet.

10.16.1.A biztosító szolgáltatása teljesítésének esedékes-
ségétcsakolyanokiratbemutatásátóltehetifüggôvé,
amelyabiztosításieseménybekövetkezésénekigazo-
lásához,illetveateljesítendôszolgáltatásmértékének
meghatározásáhozszükséges.Abiztosításiszolgálta-
tás teljesítésénekesedékességétabejelentettbizto-
sításieseménytekintetébenindultszabálysértésieljá-
rásjogerôsbefejezéséhez,illetveabüntetôeljárásnak
abíróságjogerôsügydöntôhatározatávalvagyvégle-
gesséváltnemügydöntôvégzésével történôbefeje-
zéséhez,valamintazügyészségnekvagyanyomozó
hatóságnak a feltételes ügyészi felfüggesztés vagy
közvetítôieljáráscéljábóltörténôfelfüggesztésrôlszó-
ló, illetve további jogorvoslattalnem támadhatóeljá-
rástmegszüntetôhatározatameghozataláhozabizto-
sítónemkötheti.

11. A BIZ TO SÍ TÓ KÖ TE LE ZETT SÉ GEI

A biz to sí tó tá jé koz ta tá si kö te le zett sé ge

11.1. Abiztosítókötelesaszerzôdôttájékoztatni:

a) a szerzôdés adatairól – a szerzôdô ilyen irányú
megkeresésekor,haladéktalanul;

b) abejelentettkárokrendezésénekstátuszáról–a
károsultilyenirányúmegkeresésekor,haladékta-
lanul,illetveakárrendezéstartamaalatt,rendsze-
resen;

c) a folyamatban lévô kárkifizetésekrôl, illetveezek
esetlegesakadályairól–azakadályfelmerülése-
korhaladéktalanul.

Szol gál ta tá si kö te le zett ség

11.2. Biztosításieseménybekövetkezéseeseténabiztosí-
tóazajánlatonilletveabiztosításikötvénybenfeltün-
tetett szolgáltatási táblábanmeghatározott összeget
fizetimeg,akülönösfeltételekbenrészletezettszabá-
lyokalapján.

A szol gál ta tá si kö te le zett ség kor lá to zá sa

11.3. A várakozási idô alatt bekövetkezett olyan esetek,
amelyeklehetetlenüléstokoznak,azadottbiztosított-
ravonatkozódíjvisszatérítésteredményeznek.

11.4. Amennyibenabiztosítottéletébenesedékesvalamely
szolgáltatásranemabiztosítottjogosultésabiztosítá-
sieseményakedvezményezettszándékosmagatar-
tásávalközvetlenülokozatiösszefüggésbehozhatóan
következikbe,úgyabiztosítószolgáltatásáraaked-
vezményezetthelyettabiztosítottjogosult.
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A szol gál ta tá si kö te le zett ség határideje, módja

11.5. Abiztosítószolgáltatásikötelezettségétakáresemény
elbíráláshoz szükséges utolsó dokumentum beérke-
zésétôlszámítotttizenötnaponbelülteljesíti.Akárté-
rítést forintban a kárbejelentéssel egyidejûleg meg-
adottbankszámláratörténôutalássalteljesíti.

12. MEN TE SÜ LÉS

12.1. Mentesülabiztosítószolgáltatásikötelezettségealól,
ha bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen, szándékos
vagysúlyosangondatlanmagatartással

a)aszerzôdôfélvagyabiztosított;
b)a velük közös háztartásban élô hozzátartozójuk,
érdemi vezetésre jogosult tagjuk, alkalmazottjuk,
megbízottjuk;vagy

c)abiztosítottjogiszemélyügyvezetésénekvagyszak-
maivezetésénekvezetôbeosztásútisztségviselôje
vagyabiztosítottvagyontárgykezelésérejogosított
tagja,munkavállalójavagymegbízottjaokozta.

12.2. MentesülaBiztosítószolgáltatásikötelezettségealól,
habizonyítja,hogyaBiztosított,illetveaSzerzôdôkár-
megelôzésivagykárenyhítésikötelezettségétfelróha-
tóanmegsértette.Amentesülésolyanmértékû,ami-
lyenmértékbenazösszefüggakötelezettségmegsze-
gésével.

12.3. Kiegészítô balesetbiztosítás esetén, amennyiben a
biztosítottbalesetihalálátabiztosításiösszegrejogo-
sultszándékosmagatartásaidézteelô,ezenkedvez-
ményezett, vagy örökös vonatkozásában a biztosító
mentesülaszolgáltatásikötelezettségalól.

13. KI ZÁ RÁ SOK

ÁL TA LÁ NOS KI ZÁ RÁ SOK

13.1. Nemtérítabiztosítóazoneseményekvonatkozásá-
ban,amelyekokaközvetlenül,vagyközvetve,egész-
ben,vagyrészben:

a) háború,polgárháború,katonaierônemzetközial-
kalmazása,harcieszköz,vagyhadianyagfelhasz-
nálásánakkövetkezménye,

b) polgárizavargás,sztrájk,felkelés,zendülés,fosz-
togatás, egyéb erôszakos cselekmény következ-
ménye,

c) bármely tüntetés, terrorizmus, ideértve minden
olyancselekménytis,melyetvalamelytényleges,
vagy várhatóan bekövetkezô terrorcselekmény
meghiúsítása,vagyazazellenivédekezéssorán
tesznek,

d) nukleáris,mérgezôbiológiai,vagyvegyianyagok
olyankibocsátása, kiszökése,amelyközvetlenül,
vagyközvetvenukleárissugárzást,radioaktívve-
gyi,biológiaiszennyezésteredményez.

13.2. Nemminôsül biztosítási eseménynek és a biztosító
kockázatviselése nem terjed ki azokra az esetekre,

amelyekben a baleseti sérülés – közvetlenül, vagy
közvetett módon – az alábbiakban felsorolt kiváltó
okokvalamelyikévelösszefüggésbenkövetkezettbe:

a) abiztosításieseménybekövetkezéseelôttmárká-
rosodott,sérült,csonkolt,vagyfunkciójábankorlá-
tozotttestrészek,szervekkárosodása;

b) patologikus csontszerkezeti elváltozás, illetôleg
ezekheztársulótörések;

c) bármelyidegi,vagyelmebelirendellenességelne-
vezéstôl,vagyosztályozástólfüggetlenül;

d) pszichiátriaiéspszichotikusállapot,bármilyenfaj-
tadepresszió,illetveelmebaj;

e) ortoped,degeneratívjellegûelváltozások,illetveaz
azokhoz társult másodlagos olyan elváltozások,
melyekazalapbetegségbôlkövetkezôensérülés-
hez hasonló, de krónikus eredetû elváltozáshoz
vezetnek (pl. gerincoszlop, izületek degeneratív
elváltozásai);

f) abiztosítottszándékosveszélykeresésébôleredô
baleset(kivéveazéletmentést),ideértveazorvo-
sielôírásokszándékosbenemtartásábólszárma-
zókövetkezményeketis;

g) bármely katonai, vagy rendôrségi (rendészeti)
szervezetnélfizikaijellegûszolgálatteljesítésalatt
bekövetkezettbaleset,fegyveresszolgálatteljesí-
téseközbenbekövetkezettbaleset;

h) bármelyhivatásszerûen,versenyszerûen,vagydíja-
zásértûzöttsporttevékenységben(edzésen,verse-
nyen)valórészvételsoránbekövetkezettbaleset;

i) bármelyrobbanószerekkel,robbanószerkezetekkel
végzetttevékenységsoránbekövetkezettbaleset;

j) abiztosítottversenyzôként,vagynézôkénttörténô
részvétele bármely olyan versenyben, vagy ver-
senyrevaló felkészülésben,amelymotorosmeg-
hajtásúszárazföldi,vízi,vagylégijármûhasznála-
távaljár;

k) azalábbifokozottveszéllyeljárósport-,hobbitevé-
kenységbôlszármazóbármilyenbaleset:
•ejtôernyôzés
•siklóernyôzés,paplanernyôzés
•sárkányrepülés
•motorossárkányrepülés
•vitorlázórepülés
•segédmotorosvitorlázórepülés
•pályánkívülisíelés
•gumikötélugrás
•vízisíelés
•jet-ski-zés
•vadvízievezés
•búvárkodás
•barlangászat
•vadászat
•szikla-,hegy-ésfalmászás
•lövészet,íjászat
•paintball
•bázisugrás.

l) fagyás, napszúrás, hôguta, napsugáráltali égés,
továbbáamegemelés,rovarcsípés,

m) gyógykezelés,vagygyógyászatibeavatkozásmi-
attbekövetkezôegészségkárosodások(kivéve,ha
annak igénybevételére a szerzôdés hatálya alá
tartozóbalesetieseménymiattvoltszükség),
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n) balesettelösszefüggésbenemhozhatófertôzések,
o) hasivagyaltestisérv,porckorongsérülés,rándulás,

habituálisficam,nembalesetieredetûvérzés,
p) foglalkozási betegség (ártalom), a fog bármely

nembalesetieredetûsérülése,
q) abiztosítottöngyilkossága,ideértveazöngyilkos-

sági szándékkal összefüggô eseményeket is, te-
kintetnélkülabiztosítotttudatállapotára,

r) abiztosítottolyangépjármûhasználata,amelynek
vezetéséhez érvényes engedéllyel nem rendelke-
zett,vagyamelyneknemvoltérvényesforgalmien-
gedélyeésezenkörülményabiztosításiesemény
bekövetkezésébenközrehatott,

s) okozati összefüggésbe hozható legalább kettô,
vagy több közlekedési szabály egyszerre történô
megsértésével,

t) amunkavédelmiszabályokbiztosítottáltaltörténô
súlyosmegszegése,

u) szívinfarktus.

13.3. Nemminôsülbiztosításieseménynekabalesetbekö-
vetkezésétmegelôzôenmársérült,nemépszervek,
testrészek, illetveabiztosításiszerzôdésmegkötése
elôttmármeglévôbalesettelvagybetegséggelokozati
összefüggésbehozhatóesemények.

13.4. Nemminôsül biztosítási eseménynek és a biztosító
kockázatviselésenemterjedkiigazoltsportolóbármi-
lyen spottevékenysége során bekövetkezett baleseti
eredetûeseményekre.

13.5. Nemminôsül biztosítási eseménynek és a biztosító
kockázatviselésenemterjedkiazorvosijavaslatnél-
külivagynemazelôírtadagolásúgyógyszerszedés-
selokozatiösszefüggésbehozhatóeseményekre.

13.6. Nemminôsül biztosítási eseménynek és a biztosító
kockázatviselésenemterjedkiazokraazesemények-
re, amelyek okozati összefüggésben vannak azzal,
hogyabiztosítottaszámáraelôírtorvosikezelésnek
nemvetettemagát alá, vagynemkövette azorvosi
utasításokat.

13.7. Hasfaliéslágyéksérveseténabiztosítókizárólagak-
korteljesítszolgáltatást,haasérvetkívülrôljövôbe-
hatás okozta, és az nemöröklött tényezôk (adottsá-
gok)következményekéntkeletkezett.

13.8. Porckorongsérveseténabiztosítókizárólagakkortel-
jesítszolgáltatást,haezagerincoszlopotértközvet-
lenmechanikusbehatás,nempedigegykorábbibe-
tegségsúlyosbodásánakkövetkezménye.

13.9. Belsôszervivérzésésagyvérzéseseténabiztosító
kizárólagakkorteljesítszolgáltatást,haeztajelenfel-
tételekszerintbalesetnekminôsülôeseményokozza.

13.10. Pszichikaireakciókokoztakóroszavarokeseténabizto-
sítókizárólagakkorteljesítszolgáltatást,haeztajelen
feltételekszerintbalesetnekminôsülôeseményokozza.

14. EGYÉB REN DEL KE ZÉ SEK

14.1. Jelen biztosítás általános és különös feltételeiben
nemszabályozott kérdésekbena6:63. § (5) bekez-
déskivételévelaPolgáriTörvénykönyv,továbbáaha-
tályosmagyarjogszabályaiazirányadók.

14.2. Azáltalánoséskülönösfeltételekbenisegyarántsza-
bályozottak eltérése esetén a különös feltételekben
foglaltakazirányadók.

14.3. Amennyibenakülönösfeltételekmáskéntnemrendel-
keznek,jelenbiztosításiszerzôdésalapjánkeletkezett
kártérítési igények a káresemény bekövetkezésétôl
számítottegyévalattévülnekel.

14.4. Jelenbiztosításiszerzôdéskapcsánesetlegesenfel-
merülôpanaszokatabiztosítóközpontipanaszirodá-
jáhozlehetbenyújtani,szóban(személyesen,telefo-
non) vagy írásban (személyesen vagymás által át-
adottiratútján,postaiúton,telefaxon,elektronikusle-
vélben):

Cím:1108Budapest,Venyigeu.3.
Levelezésicím:1475Budapest,Pf.142.
Telefon:+36-1-433-1180
E-mail:admin@kobe.hu

14.5. A biztosítási szerzôdés illetve a tagsági jogviszony
létrejöttével,érvényességével,joghatásaivalésmeg-
szûnésével,továbbáaszerzôdésszegésselésannak
joghatásaivalkapcsolatosesetlegesjogvitákbírósági
eljárásonkívülirendezéséretermészetesszemélyfo-
gyasztóírásbanpanasztnyújthatbeaPénzügyiBé-
kéltetôTestülethez.

Székhelye:MNB1054Budapest,Szabadságtér9.
Ügyfélszolgálat:1013Budapest,Krisztinakrt.39.
Levelezésicím:H-1525Budapest,Pf.172.
Telefon:+36-1-489-9700
Ügyfélszolgálatitelefonszám:+36(80)203776
Telefax:+36-1-489-9102

APénzügyiBékéltetôTestületeljárásamegindításának
feltétele,hogyatermészetesszemélyfogyasztóelô-
zetesenabiztosítóvalközvetlenülmegkíséreljeavi-
tásügyrendezését.

14.6. A fogyasztóvédelmi rendelkezésekmegsértéseese-
ténazMNB-hezlehetfordulnipanasszal.

Levelezésicím:H-1534Budapest,BKKP,Pf.777.
Telefon:+36(80)203-776
E-mail:ugyfelszolgalat@mnb.hu

14.7. Afentiekbenrészletezettlehetôségekentúlafelekbí-
rósághozisfordulhatnak,illetvetermészetesszemély
fogyasztónaknemminôsülô félcsakbírósághoz for-
dulhat.

14.8. AbiztosítófelügyeletiszerveaMagyarNemzetiBank
(MNB).
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Székhelye:1054Budapest,Szabadságtér9.
Levelezésicím:H-1850Budapest
Telefon:06(1)4282600
Webcím:http://felugyelet.mnb.hu
Ügyfélszolgálatcíme:1013Bp.,Krisztinakrt.39.
Ügyfélszolgálattelefonszáma:+36-80-203-776
Ügyfélszolgálate-mailcíme:ugyfelszolgalat@mnb.hu

14.9. Biztosításititoknakminôsülmindenolyan–minôsített
adatotnemtartalmazó–,abiztosító,aviszontbiztosí-
tó, a biztosításközvetítô rendelkezésére álló adat,
amelyabiztosító,aviszontbiztosító,abiztosításköz-
vetítôügyfeleinek–ideértveakárosultatis–szemé-
lyikörülményeire,vagyonihelyzetére,illetvegazdálko-
dásáravagyabiztosítóval,illetveaviszontbiztosítóval
kötöttszerzôdéseirevonatkozik.

14.10. Abiztosítóügyfeleinekazonbiztosításititkaitjogosult
kezelni,amelyekabiztosításiszerzôdéssel,annaklét-
rejöttével,nyilvántartásával,aszolgáltatássalössze-
függnek.Azadatkezeléscéljacsakabiztosításiszer-
zôdés megkötéséhez, módosításához, állományban
tartásához, a biztosítási szerzôdésbôl származó kö-
vetelésekmegítéléséhezszükséges,vagya törvény
(Bit.)általmeghatározottegyébcéllehet.

14.11. A 14.10. pontban meghatározott céltól eltérô célból
végzettadatkezeléstabiztosítócsakazügyfélelôze-
teshozzájárulásával végezhet.Ahozzájárulásmeg-
tagadásamiattazügyfeletnemérhetihátrány,ésan-
nakmegadásaeseténrészérenemnyújthatóelôny.

14.12. Abiztosításititoktekintetében,idôbelikorlátozásnél-
kül–hatörvénymáskéntnemrendelkezik–titoktar-
tásikötelezettségterheliabiztosítóvagyviszontbizto-
sítótulajdonosait,vezetôit,alkalmazottaitésmindazo-
kat,akikahhozabiztosítóvalkapcsolatos tevékeny-
ségüksoránbármilyenmódonhozzájutottak.

14.13. ABit.136.§-aszerintazügyfélegészségiállapotával
összefüggôazegészségügyiésahozzájukkapcsoló-
dószemélyesadatokkezelésérôlésvédelmérôlszó-
lótörvényben(atovábbiakban:Eüak.)meghatározott
egészségügyiadatokatabiztosítóa135.§(1)bekez-
désébenmeghatározottcélokból,azEüak.rendelke-
zéseiszerint,kizárólagazérintettkifejezetthozzájá-
rulásávalkezelheti.

14.14. Jelenszerzôdéskapcsánazügyfélszemélyesadata-
inak,továbbáegészségiállapotávalösszefüggôada-
tainakkezelésérevonatkozóhozzájárulásátazaján-
lattételsoránés/vagyabiztosításiszolgáltatásigény-
bevételétközvetlenülmegelôzôenadjameg.

14.15. Abiztosítóaszemélyesadatokat,továbbáazegész-
ségügyi állapottal közvetlenül összefüggô, általa ke-
zelt adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának
idején,valamintazonidôtartamalattkezelheti,amed-
digabiztosításijogviszonnyalkapcsolatbanigényér-
vényesíthetô.

Abiztosítóésaviszontbiztosítókötelestörölniminden
olyan,ügyfeleivel,voltügyfeleivelvagylétrenemjött
szerzôdésselkapcsolatosszemélyesadatot,amelynek

kezeléseesetébenazadatkezelésicélmegszûnt,vagy
amelynekkezeléséhezazérintetthozzájárulásanem
állrendelkezésre,illetveamelynekkezeléséheznincs
törvényijogalap.

14.16. Személyesadatotkezelni,csakmeghatározottcélból,
joggyakorlásaéskötelezettségteljesítéseérdekében
lehet.Csakolyanszemélyesadatkezelhetô,amelyaz
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhe-
tetlen,acélelérésérealkalmas,decsakacélmegva-
lósulásáhozszükségesmértékbenésideig.Azadato-
katabiztosítókezeliésdolgozzafel.

14.17. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik sze-
mélynek,haatörvényalapjánatitoktartásikötelezett-
ségnemállfenn,illetveabiztosítóügyfelevagyannak
törvényesképviselôjeakiszolgáltathatóbiztosításiti-
tokkörtpontosanmegjelölve,errevonatkozóanírásban
felmentéstad.

14.18. ABit.138.§-aalapjánabiztosításititokmegtartásá-
nakkötelezettségenemállfenn:

a) afeladatkörébeneljáróFelügyelettel,
b) azelôkészítôeljárástfolytatószervvel,anyomozó
hatósággalésazügyészséggel,

c) büntetôügyben,polgáriperesvagynempereseljá-
rásban,közigazgatásiperbeneljáróbírósággal,a
bíróságáltalkirendeltszakértôvel,továbbáavég-
rehajtásiügybeneljáróönállóbíróságivégrehajtó-
val,acsôdeljárásbaneljáróvagyonfelügyelôvel,a
felszámolási eljárásban eljáró ideiglenes vagyon-
felügyelôvel,rendkívülivagyonfelügyelôvel,felszá-
molóval,atermészetesszemélyekadósságrende-
zésieljárásábaneljárófôhitelezôvel,CsaládiCsôd-
védelmi Szolgálattal, családi vagyonfelügyelôvel,
bírósággal,

d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzôvel, továbbá
azáltalakirendeltszakértôvel,

e) az adóhatósággal szemben, ha adóügyben, az
adóhatóság felhívására a biztosítót törvényben
meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezett-
ség,vagyhabiztosításiszerzôdésbôleredôadó-
kötelezettségaláesôkifizetésrôltörvénybenmeg-
határozottadatszolgáltatásikötelezettségterheli,

f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgá-
lattal,

g) afeladatkörébeneljáróGazdaságiVersenyhivatallal,
h) afeladatkörébeneljárógyámhatósággal,
i) az egészségügyrôl szóló 1997. éviCLIV. törvény
108.§(2)bekezdésébenfoglaltesetbenazegész-
ségügyiállamigazgatásiszervvel,

j) a törvényben meghatározott feltételek megléte
eseténa titkos információgyûjtésre felhatalmazott
szervvel,

k) aviszontbiztosítóval,acsoportmásikvállalkozásá-
val, valamint együttbiztosítás esetén a kockázat-
vállalóbiztosítókkal,

l) törvényben szabályozott adattovábbítások során
átadottadatoktekintetébenakötvénynyilvántartást
vezetôkötvénynyilvántartószervvel,akártörténeti
nyilvántartást vezetô kárnyilvántartó szervvel, to-
vábbáajármûnyilvántartásbannemszereplôgép-
jármûvekkelkapcsolatosközútiközlekedésiigazga-
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tásifeladatokkalösszefüggôhatóságiügyekbena
közlekedésiigazgatásihatósággal,valamintaköz-
útiközlekedésinyilvántartásiszervével,

m) az állományátruházás keretében átadásra kerülô
biztosítási szerzôdési állomány tekintetében–az
erreirányulómegállapodásrendelkezéseiszerint–
azátvevôbiztosítóval,

n) akárrendezéshezésamegtérítésiigényérvénye-
sítéséhez szükséges adatok tekintetében és az
ezenadatokegymásköztiátadásávalkapcsolatban
aKártalanítási Számlát és a Kártalanítási Alapot
kezelôszervezettel,aNemzeti Irodával,a levele-
zôvel, az Információs Központtal, a Kártalanítási
Szervezettel,akárrendezésimegbízottalésakár-
képviselôvel,továbbá–aközútiközlekedésibale-
setévelkapcsolatoskárrendezéskárfelvételi jegy-
zôkönyvébôlabalesetbenérintettmásikjármûja-
vítási adatai tekintetében az önrendelkezési joga
alapján–akárokozóval,

o) akiszervezetttevékenységvégzéséhezszükséges
adatok tekintetébenakiszervezett tevékenységet
végzôvel,továbbáakönyvvizsgálóifeladatokellá-
tásához szükséges adatok tekintetében a könyv-
vizsgálóval,

p) fióktelepesetében–haamagyarjogszabályokál-
taltámasztottkövetelményeketkielégítôadatkeze-
lés feltételeimindenegyesadatranézve teljesül-
nek,valamintaharmadikországbelibiztosítószék-
helyeszerintiállamrendelkezikamagyar jogsza-
bályok által támasztott követelményeket kielégítô
adatvédelmijogszabállyal–aharmadikországbeli
biztosítóval,biztosításközvetítôvel,

q) afeladatkörébeneljáróalapvetôjogokbiztosával,
r) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és
InformációszabadságHatósággal,

s) abonus-malusrendszer,azabbavalóbesorolás,
illetvea káresetek igazolásának részletes szabá-
lyairólszólóminiszteri rendeletbenmeghatározott
kártörténeti adatra és bonus-malus besorolásra
nézvearendeletbenszabályozottesetekbenabiz-
tosítóval,

t) afelszámolószervezeteketnyilvántartóhatósággal

szemben, ha az a)-j), n), s) és t) pontbanmegjelölt
szervvagyszemélyadatkéréssel,illetveírásbelimeg-
keresésselfordulhozzá,amelytartalmazzaazügyfél
nevét vagy a biztosítási szerzôdés megjelölését, a
kértadatokfajtáját,azadatkéréscéljátésjogalapját,
azzal,hogyap)-s)pontbanmegjelöltszervvagysze-
mélykizárólagakértadatokfajtáját,azadatkéréscél-
játésjogalapjátkötelesmegjelölni.Acélésajogalap
igazolásánakminôsülazadatmegismerésérejogosí-
tójogszabályirendelkezésmegjelöléseis.

14.19. Abiztosításititoktartásikötelezettségazeljáráskere-
ténkívülafentmeghatározottszervekalkalmazottai-
raiskiterjed.

14.20. Abiztosítóvagyaviszontbiztosítóanemzetbiztonsági
szolgálat,azelôkészítôeljárástfolytatószerv,anyo-
mozóhatóság,azügyészség,továbbáabíróságadat-
kérésére,írásbelimegkereséséreakkoriskötelesha-
ladéktalanul,írásbantájékoztatástadni,haadatme-
rülfelarra,hogyabiztosításiügylet

a) a2013.június30-ighatálybanvolt1978.éviIV.tör-
vénybenfoglaltakszerintikábítószerrelvisszaélés-
sel,újpszichoaktívanyaggalvisszaéléssel,terror-
cselekménnyel, robbanóanyaggal vagy robbantó-
szerrel visszaéléssel, lôfegyverrel vagy lôszerrel
visszaéléssel, pénzmosással, bûnszövetségben
vagy bûnszervezetben elkövetett bûncselek-
ménnyel,

b) aBtk.szerintikábítószer-kereskedelemmel,kábító-
szerbirtoklásával,kórosszenvedélykeltésselvagy
kábítószerkészítésénekelôsegítésével,újpszicho-
aktívanyaggalvisszaéléssel,terrorcselekménnyel,
terrorcselekményfeljelentésénekelmulasztásával,
terrorizmus finanszírozásával, robbanóanyaggal
vagy robbantószerrel visszaéléssel, lôfegyverrel
vagy lôszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bûn-
szövetségben vagy bûnszervezetben elkövetett
bûncselekménnyelvanösszefüggésben.

14.21. Abiztosítóa14.18.illetvea14.20.pontokban,aBit.
a137.§-ban,a138.§-banésa140.§-banmeghatá-
rozottesetekbenésszervezetekfeléazügyfeleksze-
mélyesadataittovábbíthatja.

14.22. Abiztosításititokmegtartásánakkötelezettségenem
állfennabbanazesetben,ha

a) amagyarbûnüldözôszerv–nemzetközikötelezett-
ségvállalásalapján külföldi bûnüldözô szerv írás-
belimegkeresésénekteljesítésecéljából–írásban
kérbiztosításititoknakminôsülôadatot,

b) apénzügyi információsegységkéntmûködôható-
ságapénzmosásésaterrorizmusfinanszírozása
megelôzésérôlésmegakadályozásárólszóló2017.
évi LIII. törvényben meghatározott feladatkörében
eljárvavagy külföldi pénzügyi információsegység
írásbelimegkeresésének teljesítése céljából írás-
bankérbiztosítási titoknakminôsülôadatot,vala-
minthaabiztosítóvagyaviszontbiztosítócsoport-
szintenmeghatározottpénzmosásésterrorizmus-
finanszírozásellenipolitikáhozéseljáráshozkap-
csolódókötelezettségétteljesíti.

14.23. Abiztosításititokmegtartásánakkötelezettségenem
áll fennabbanazesetben,haabiztosítóvagyavi-
szontbiztosító az Európai Unió által elrendelt pénz-
ügyiésvagyonikorlátozóintézkedésekvégrehajtásá-
rólszóló törvénybenmeghatározottbejelentésiköte-
lezettségénekteszeleget.

14.24. Abiztosításititokmegtartásánakkötelezettségenem
áll fenn a Hpt.-ben meghatározott pénzügyi intéz-
ménnyel szemben a pénzügyi szolgáltatásból eredô
követeléshezkapcsolódóbiztosításiszerzôdésvonat-
kozásában,haapénzügyiintézményírásbelimegke-
reséssel fordulabiztosítóhoz,amely tartalmazzaaz
ügyfélnevétvagyabiztosításiszerzôdésmegjelölé-
sét,akértadatokfajtáját,azadatkéréscéljátésjog-
alapját.

14.25. Nemjelentiabiztosításititoksérelmét,haabiztosító
által az adóhatóság felé történô adatszolgáltatás a
MagyarországKormányaésazAmerikaiEgyesültÁl-
lamokKormányaközöttanemzetköziadóügyimegfe-
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leléselômozdításárólésaFATCAszabályozásvégre-
hajtásárólszólóMegállapodáskihirdetésérôl,valamint
azezzelösszefüggôegyestörvényekmódosításáról
szóló2014.éviXIX.törvény(atovábbiakban:FATCA-
törvény)alapjánazadó-ésegyébközterhekkelkap-
csolatos nemzetközi közigazgatási együttmûködés
egyesszabályairólszóló2013.éviXXXVII.törvény(a
továbbiakban:Aktv.)43/B-43/C.§-ábanfoglaltkötele-
zettségteljesítésébenmerülki.

Nemjelentiabiztosításititoksérelmét,haabiztosító
által az adóhatóság felé történô adatszolgáltatás az
Aktv. 43/H. §-ában foglalt kötelezettség, valamint a
FATCA-törvényalapjánazAktv.43/B.és43/C.§-ában
foglaltkötelezettségteljesítésébenmerülki.

14.26. Nemjelentiabiztosításititoksérelmétabiztosítóésa
viszontbiztosítóáltalaharmadikországbelibiztosító-
hoz, viszontbiztosítóhoz vagy harmadik országbeli
adatfeldolgozó szervezethez történô adattovábbítás
abbanazesetben:

a) haabiztosítóügyfele(atovábbiakban:adatalany)
ahhozírásbanhozzájárult,vagy

b) ha–azadatalanyhozzájárulásánakhiányában–az
adattovábbításnaktörvénybenmeghatározottadat-
köre,céljaésjogalapjavan,ésaharmadikország-
ban a személyes adatok védelmének megfelelô
szintjeazinformációsönrendelkezésijogrólésaz
információszabadságrólszóló2011.éviCXII. tör-
vény(atovábbiakban:Infotv.)8.§(2)bekezdésé-
benmeghatározottbármelymódonbiztosított.

Abiztosításititoknakminôsülôadatoknakmásiktag-
állambatörténôtovábbításaeseténabelföldretörténô
adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell al-
kalmazni.

14.27. Nemjelentiabiztosításititokésazüzletititoksérelmét
afelügyeletiellenôrzésieljárássoránacsoportfelügye-
letesetébenacsoportvizsgálati jelentésnekapénz-
ügyicsoportirányítótagjarészéretörténôátadása.

14.28. Nemjelentiabiztosításititoksérelmét

a) azolyanösszesítettadatokszolgáltatása,amely-
bôlazegyesügyfelekszemélyevagyüzletiadata
nemállapíthatómeg,

b) fióktelepesetébenakülföldiszékhelyûvállalkozás
székhelye (fôirodája) szerinti felügyeleti hatóság
számáraa felügyeleti tevékenységhezszükséges
adattovábbítás,haazmegfelelakülföldiésama-
gyar felügyeletihatóságközöttimegállapodásban
foglaltaknak,

c) ajogalkotásmegalapozásaésahatásvizsgálatok
elvégzésecéljábólaminiszterrészéreszemélyes
adatnaknemminôsülôadatokátadása,

d) apénzügyikonglomerátumokkiegészítôfelügyele-
térôlszólótörvénybenfoglaltrendelkezésektelje-
sítéseérdekébentörténôadatátadás.

Fentiekbenmeghatározottadatokátadásátabiztosí-
tóabiztosításititokvédelmérehivatkozvanemtagad-
hatjameg.

14.29. A Bit. 149. § (1) alapján a biztosító (továbbiakban:
megkeresôbiztosító)–aveszélyközösségérdekeinek
amegóvása érdekében – a jogszabályokban foglalt
vagyaszerzôdésbenvállaltkötelezettségénekteljesí-
tésesoránaszolgáltatásokjogszabályoknakésszer-
zôdésnekmegfelelô teljesítése,abiztosítási szerzô-
désekkelkapcsolatosvisszaélésekmegakadályozása
céljából megkereséssel fordulhat más biztosítóhoz
(továbbiakban:megkeresett biztosító) az e biztosító
által–aBit.135.§(1)bekezdésébenmeghatározot-
takszerint,abiztosítási termék sajátosságainaka fi-
gyelembevételével–kezeltésaBit.149.§(3)–(6)be-
kezdésbenmeghatározottadatokvonatkozásában.

14.30. Amegkeresettbiztosítóajogszabályoknakmegfelelô
megkeresésszerintiadatokatamegkeresésbenmeg-
határozottmegfelelôhatáridôben,ennekhiányábana
megkereséskézhezvételétôlszámított tizenötnapon
belülkötelesátadniamegkeresôbiztosítónak.

14.31. Azérintettügyfélkéréséreabiztosítókötelestájékoz-
tatást adni az érintett általa kezelt, illetve az általa
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól,
azokforrásáról,azadatkezeléscéljáról, jogalapjáról,
idôtartamáról,azadatfeldolgozónevérôl,címérôlésaz
adatkezelésselösszefüggôtevékenységérôl,továbbá
–azérintettszemélyesadatainaktovábbításaesetén
–azadattovábbításjogalapjáróléscímzettjérôl.

14.32. Azérintettkérhetiszemélyesadatainakhelyesbítését,
továbbá – a jogszabályban elrendelt adatkezelések
kivételével–adatainakzárolásátéstörlését.

14.33. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése
ellen,

a) haaszemélyesadatokkezelésevagytovábbítása
kizárólagazadatkezelôrevonatkozójogikötelezett-
ségteljesítéséhezvagyazadatkezelô,adatátvevô
vagyharmadikszemélyjogosérdekénekérvénye-
sítéséhezszükséges,kivévekötelezôadatkezelés
esetén;

b) haaszemélyesadatfelhasználásavagytovábbí-
tásaközvetlenüzletszerzés,közvélemény-kutatás
vagytudományoskutatáscéljáratörténik;valamint

c) törvénybenmeghatározottegyébesetben.

14.34. Abiztosítóazérintetttiltakozástakérelembenyújtásá-
tólszámított legrövidebb idônbelül,de legfeljebb15
napon belül megvizsgálja, annakmegalapozottsága
kérdésébendöntésthoz,ésdöntésérôlakérelmezôt
írásbantájékoztatja.Amennyibenabiztosítóazérin-
tett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja,
azadatkezelést–beleértveatovábbiadatfelvételtés
adattovábbítást is–megszünteti,ésazadatokatzá-
rolja,valamintatiltakozásról,továbbáazannakalap-
ján tett intézkedésekrôl értesítimindazokat, akik ré-
széreatiltakozássalérintettszemélyesadatotkoráb-
bantovábbította,ésakikkötelesekintézkedniatilta-
kozásijogérvényesítéseérdekében.

14.35. Amennyibenazérintettabiztosítófentiekszerintmeg-
hozottdöntésévelnemértegyet,illetvehaabiztosító
afentiekszerintihatáridôtelmulasztja,azérintett–a



20

Á l t a l á n o s  f e l t é t e l e k

döntés közlésétôl, illetve a határidô utolsó napjától
számított30naponbelül–azInfotv.22.§-ábanmeg-
határozottmódon–bírósághozfordulhat.

14.36. Azadattovábbításinyilvántartásbanszereplôszemé-
lyesadatokatazadattovábbítástólszámítottötével-
teltével,akülönlegesadatnak,vagybûnügyiszemé-
lyesadatnakminôsülôadatoktovábbításaeseténhúsz
évelteltéveltörölnikell.

14.37. Abiztosítóazérintettszemélytnemtájékoztathatjaa
Bit.138.§(1)bekezdésb),f)ésj)pontjai,illetveaBit.
138.§(6)bekezdésealapjánvégzettadattovábbítá-
sokról.

14.38. Abiztosítóésaszemélyesadatokatabiztosítási,illet-
veamegbízásijogviszonyfennállásánakidején,vala-
mintazonidôtartamalattkezelheti,ameddigabizto-
sítási,illetveamegbízásijogviszonnyalkapcsolatban
igényérvényesíthetô.

14.39. Abiztosítóésaviszontbiztosítókötelestörölniminden
olyan,ügyfeleivel,voltügyfeleivelvagylétrenemjött
szerzôdéssel kapcsolatos személyes adatot, amely-
nekkezeléseesetébenazadatkezelésicélmegszûnt,
vagyamelynekkezeléséhezazérintetthozzájárulása
nemállrendelkezésre,illetveamelynekkezeléséhez
nincstörvényijogalap.

14.40. Azelhunytszeméllyelkapcsolatbahozhatóadatokte-
kintetébenazérintettjogaitazelhunytörököse,illetve
abiztosításiszerzôdésbennevesítettjogosultisgya-
korolhatja.

14.41. AbiztosításititokraegyebekbenaPtk.-banésazüz-
leti titok védelmérôl szóló 2018. évi LIV. törvényben
foglaltakatkellmegfelelôenalkalmazni.



21

K ü l ö n ö s  f e l t é t e l e k

JelenCsoportosSzemélybiztosításszempontjábólbiztosításieseménynekminôsülabiztosítottje-
lenszabályzatbanmeghatározottfeltételekszerintibekövetkezettbalesetevagybetegsége.

Akonkrétszerzôdésbiztosításieseményeitbiztosítottankéntéskockázaticsoportonkéntaszerzô-
dôhatározzameg.Aszerzôdôhatározzamegtovábbáabiztosítottakkörét,valamintazegyesbiz-
tosítottak,vagybiztosítotticsoportokkockázaticsoporthozrendelését.

III. Különös feltételek
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1. Biztosításiesemény

A biztosított kockázatviselés ideje alatt bekövetkezett
olyanbalesetieredetû testisérülése,amelyközvetlenül
ésminden egyébmás októl függetlenül, a baleset idô-
pontjátkövetô365naponbelül,halálátokozza.

2. Biztosítószolgáltatása

Biztosításieseménybekövetkezéseesetén,abiztosítóa
baleset bekövetkezésének idôpontjában a kötvényben
meghatározottbiztosításiösszegetfizetimegakedvez-
ményezettnek.

3. Aszolgáltatásigénylése

Abiztosításiigényérvényesítéséhezazalábbidokumen-
tumokatkellbenyújtani:
a) akitöltöttkárbejelentônyomtatvány,
b) aszolgáltatásijogosultságotésazazonosíthatóságot
igazolóhatóságiiratok,igazolványokmásolata,

c) abalesettényétéskörülményeitleíróbalesetijegyzô-
könyv,amelytartalmazzaabalesetbekövetkezésének
körülményeit, helyét, pontos idôpontját, a balesetet
szenvedettszemélyadatait,atanúkadataitéselérhe-
tôségeit, amennyiben a baleset munkahelyen, vagy
olyanhelyszínentörtént,aholjegyzôkönyvkészült,

d) közlekedési baleset esetén a rendôrségi helyszíni
jegyzôkönyvmásolata,

e) közlekedési baleset esetén a véralkohol/légalkohol
vizsgálatieredménymásolata,

f) amennyibenabiztosított jármûvezetôjekéntszenve-
dettbalesetet,avezetôiengedélyésaforgalmienge-
délymásolata,

g) halottianyakönyvikivonatmásolata,
h) halálokát igazolóorvosi,vagyhatóságibizonyítvány
(halottvizsgálatibizonyítvány)másolata,

i) amennyibenabiztosítottnem jelöltnévszerintiked-
vezményezettet, jogerôs hagyatékátadó végzés,
öröklésibizonyítvány.

Abiztosítóakárigényelbíráláshozafentiekentúlegyéb
okiratokat, igazolásokat és nyilatkozatokatmaga is be-
szerezhet.

4. Ateljesítésikötelezettségkorlátozása

Azáltalánosfeltételek12.pontjábanrészletezettesetek-
benabiztosítómentesülaszolgáltatásikötelezettségalól,
a13.pontbanfelsoroltkörülményekbekövetkezésejelen
biztosítás szempontjából nem minôsül biztosítási ese-
ménynek,abiztosítószolgáltatástnemteljesít.

Baleseti halál
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1. Biztosításiesemény

A biztosított kockázatviselés ideje alatt bekövetkezett
olyan közlekedési balesete, amely közvetlenül ésmin-
denegyébmásoktólfüggetlenülabalesetidôpontjátkö-
vetô365naponbelülhalálátokozza.

Közlekedési baleset: olyan szárazföldi, közúti baleset,
amelyet a biztosított gyalogosként, gépjármû vezetôje
vagyutasakéntszenvedel.

Nemminôsülközlekedésibalesetnekabiztosítottat,mint
gyalogost,vagyjármûutasátértolyanbaleset,amelynek
bekövetkezésébensemmilyenmozgó jármûnemhatott
közre,illetveabiztosítottatmintkerékpárostértolyanba-
leset, amelyben más jármû vagy gyalogos nem hatott
közre.

2. Biztosítószolgáltatása

Abiztosításieseménybekövetkezéseesetén,abiztosító
abalesetbekövetkezésénekidôpontjábanakötvényben
meghatározottbiztosításiösszegetfizetimegakedvez-
ményezettnek.

3. Aszolgáltatásigénylése

Abiztosításiigényérvényesítéséhezazalábbidokumen-
tumokatkellbenyújtani:
a) akitöltöttkárbejelentônyomtatvány,
b) aszolgáltatásijogosultságotésazazonosíthatóságot
igazolóhatóságiiratok,igazolványokmásolata,

c) abalesettényétéskörülményeitleíróbalesetijegyzô-
könyv, amely tartalmazza a baleset bekövetkezésé-
nekkörülményeit,helyét,pontosidôpontját,abalese-
tetszenvedettszemélyadatait,atanúkadataitésel-
érhetôségeit, amennyiben a baleset munkahelyen,
vagy olyan helyszínen történt, ahol jegyzôkönyv
készült,

d) közlekedési baleset esetén a rendôrségi helyszíni
jegyzôkönyvmásolata,

e) közlekedési baleset esetén a véralkohol/légalkohol
vizsgálatieredménymásolata,

f) amennyibenabiztosított jármûvezetôjekéntszenve-
dettbalesetet,avezetôiengedélyésaforgalmienge-
délymásolata,

g) halottianyakönyvikivonatmásolata,
h) halálokát igazolóorvosi,vagyhatóságibizonyítvány
(halottvizsgálatibizonyítvány)másolata,

i) amennyibenabiztosítottnem jelöltnévszerintiked-
vezményezettetjogerôshagyatékátadóvégzés,örök-
lésibizonyítvány.

Abiztosítóakárigényelbíráláshozafentiekentúlegyéb
okiratokat, igazolásokat és nyilatkozatokatmaga is be-
szerezhet.

4. Ateljesítésikötelezettségkorlátozása

Azáltalánosfeltételek12.pontjábanrészletezettesetek-
benabiztosítómentesülaszolgáltatásikötelezettségalól,
a13.pontbanfelsoroltkörülményekbekövetkezésejelen
biztosítás szempontjából nem minôsül biztosítási ese-
ménynek,abiztosítószolgáltatástnemteljesít.

KözleKedési eredetû Baleseti halál
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1. Biztosításiesemény

A biztosított kockázatviselés ideje alatt elszenvedett
olyanbalesetitestisérülése,amelyközvetlenülésminden
egyéboktólfüggetlenülabalesetidôpontjátkövetôkettô
évenbelül,abiztosítottbiztosítóáltalmegállapítottmara-
dandó,részlegesvagyteljesegészségkárosodásátered-
ményezi.

Jelen biztosítás szempontjából egészségkárosodásnak
minôsül valamennyiolyan testi és/vagyszellemimûkö-
dôképesség csökkenés, amely a biztosított szokásos
életvitelétkorlátozza.

Maradandóazegészségkárosodásakkor,haazorvosi-
lagkialakultnak,stabilnaktekinthetô.

2. Biztosítószolgáltatása

Abiztosítottteljes,100%-osrokkantságaesetén,abizto-
sítóabalesetirokkantságmegállapítottteljesbiztosítási
összegetfizetimeg.

Abiztosítottrészlegesmaradandórokkantságaesetén,a
biztosítóarokkantságramegállapítottaktuálisbiztosítási
összegnekarokkantság fokávalazonosarányúhánya-
dátfizetimeg.

Arokkantságfokátaz1.számúfüggelékbenrészletezett
Rokkantságitáblázatratekintettel,abiztosítóorvosaál-
lapítjameg,atestifunkcióvesztés,aszövôdményekésa
balesetbôleredô,egyébsérülésekfigyelembevételével.

Abiztosítóorvosátmásorvosok,illetôlegorvosszakértôi
testületekdöntésenemköti.

Abiztosítóarokkantságjellegének,maradandóságának
és mértékének egyértelmû orvosi megállapítását meg-
elôzôenszolgáltatástnemteljesít.Arokkantságjellegét,
maradandóságát és mértékét, legkésôbb a biztosítási
esemény bekövetkezését követô kettô éven belülmeg
kellállapítani.

Amaradandóegészségkárosodásmértékénekmegálla-
pításaazáltalánostestiésszervifunkcióvesztésalapján
történikésfüggetlenaténylegesmunkaképességcsök-
kenésétôl, a biztosított foglalkozásától és egyéb tevé-
kenységétôl.Abalesetkövetkeztébenkialakultesetleges
esztétikai következmények és egyéb (szociális, anyagi
stb.) hátrányok, önmagukban nem képezhetik amara-
dandó egészségkárosodásra vonatkozó szolgáltatási
igényalapját.

3. Aszolgáltatásigénylése

Abiztosításiigényérvényesítéséhezazalábbidokumen-
tumokatkellbenyújtani:
a) akitöltöttkárbejelentônyomtatvány,

b) aszolgáltatásijogosultságotésazazonosíthatóságot
igazolóhatóságiiratok,igazolványokmásolata,

c) abalesettényétéskörülményeitleíróbalesetijegyzô-
könyv, amely tartalmazza a baleset bekövetkezésé-
nekkörülményeit,helyét,pontosidôpontját,abalese-
tetszenvedettszemélyadatait,atanúkadataitéselér-
hetôségeit,amennyibenabalesetmunkahelyen,vagy
olyanhelyszínentörtént,aholjegyzôkönyvkészült,

d) közlekedési baleset esetén a rendôrségi helyszíni
jegyzôkönyvmásolata,

e) közlekedési baleset esetén a véralkohol/légalkohol
vizsgálatieredménymásolata,

f) amennyibenabiztosított jármûvezetôjekéntszenve-
dettbalesetet,avezetôiengedélyésaforgalmienge-
délymásolata,

g) akut szakorvosi ellátásdokumentumai (azorvosi je-
lentésvalamennyisérülés jellegénekésmértékének
leírásávalésdiagnózisával,illetôlegazegészségkáro-
sodásmértékénekigazolásával,röntgenleletek,kont-
rollvizsgálatokdokumentumai),

h) abalesetidôpontjátkövetôenazegészségkárosodás-
salkapcsolatbankeletkezettvalamennyiorvosidoku-
mentummásolata.

Abiztosítóakárigényelbíráláshozafentiekentúlegyéb
okiratokat, igazolásokat és nyilatkozatokatmaga is be-
szerezhet.

4. Ateljesítésikötelezettségkorlátozása

Ugyanazonbalesetbôlszármazó,többegészségkároso-
dáseseténazegyesegészségkárosodásokrameghatá-
rozott százalékos értékek összegzésre kerülnek, de a
szolgáltatásteljesösszegenemhaladhatjamegabaleseti
rokkantságramegállapítottteljesbiztosításiösszeget.

Egybiztosítási évben több különbözôbalesetbôl eredô
maradandóegészségkárosodásokrameghatározottszá-
zalékosértékekösszegzésrekerülnek,deaszolgáltatás
teljesösszegenemhaladhatjamegabaleseti rokkant-
ságramegállapítottteljesbiztosításiösszeget.

Amennyibenabiztosítóabaleseti rokkantságeseténa
biztosítotthalálaelôttmárteljesítettszolgáltatást,úgyaz
ugyanazonokbólbekövetkezôbalesetihalálesetérejáró
biztosítási összegbôl, amár kifizetett rokkantsági szol-
gáltatás összege levonásra kerül és a biztosító csaka
különbözetetfizetiki.

Abiztosítottszámáraajelenfeltételekalapjánnyújtottfe-
dezetmegszûnik,amikorateljesbiztosításiösszegkifi-
zetésemegtörtént.

Azáltalánosfeltételek12.pontjábanrészletezettesetek-
benabiztosítómentesülaszolgáltatásikötelezettségalól,
a13.pontbanfelsoroltkörülményekbekövetkezésejelen
biztosítás szempontjából nem minôsül biztosítási ese-
ménynek,abiztosítószolgáltatástnemteljesít.

Baleseti eredetû maradandó egészségKárosodás
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1. Biztosításiesemény

A biztosított kockázatviselés ideje alatt elszenvedett
olyanközlekedésibalesetbôleredôtestisérülése,amely
közvetlenülésmindenegyéboktólfüggetlenülabaleset
idôpontjátkövetôkettôévenbelül,abiztosítottbiztosító
által megállapított maradandó, részleges vagy teljes
egészségkárosodásáteredményezi.

Közlekedési baleset: olyan szárazföldi, közúti baleset,
amelyet a biztosított gyalogosként, gépjármû vezetôje
vagyutasakéntszenvedel.

Nemminôsülközlekedésibalesetnekabiztosítottat,mint
gyalogost,vagyjármûutasátértolyanbaleset,amelynek
bekövetkezésébensemmilyenmozgó jármûnemhatott
közre,illetveabiztosítottatmintkerékpárostértolyanba-
leset, amelyben más jármû vagy gyalogos nem hatott
közre.

Jelen biztosítás szempontjából egészségkárosodásnak
minôsülvalamennyiolyantestiés/vagyszellemimûködô-
képességcsökkenés,amelyabiztosítottszokásosélet-
vitelétkorlátozza.

Maradandóazegészségkárosodásakkor,haazorvosi-
lagkialakultnak,stabilnaktekinthetô.

2. Biztosítószolgáltatása

Abiztosítottteljes,100%-osrokkantságaesetén,abizto-
sítóabalesetirokkantságramegállapítottteljesbiztosítá-
siösszegetfizetimeg.

Abiztosítottrészlegesmaradandórokkantságaesetén,a
biztosítóarokkantságramegállapítottaktuálisbiztosítási
összegnekarokkantságfokávalazonosarányúhányadát
fizetimeg.

Arokkantságfokátaz1.számúfüggelékbenrészletezett
Rokkantsági táblázatra tekintettel, a biztosító orvosa
állapítjameg,atestifunkcióvesztés,aszövôdményekés
a balesetbôl eredô, egyéb sérülések figyelembevételé-
vel.

Abiztosítóorvosátmásorvosok,illetôlegorvosszakértôi
testületekdöntésenemköti.

Abiztosítóarokkantságjellegének,maradandóságának
és mértékének egyértelmû orvosi megállapítását meg-
elôzôenszolgáltatástnemteljesít.Arokkantságjellegét,
maradandóságát és mértékét, legkésôbb a biztosítási
esemény bekövetkezését követô kettô éven belülmeg
kellállapítani.

Amaradandóegészségkárosodásmértékénekmegálla-
pításaazáltalánostestiésszervifunkcióvesztésalapján
történikésfüggetlenaténylegesmunkaképességcsök-
kenésétôl, a biztosított foglalkozásától és egyéb tevé-

kenységétôl.Abalesetkövetkeztébenkialakultesetleges
esztétikai következmények és egyéb (szociális, anyagi
stb.) hátrányok, önmagukban nem képezhetik amara-
dandó egészségkárosodásra vonatkozó szolgáltatási
igényalapját.

3. Aszolgáltatásigénylése

Abiztosításiigényérvényesítéséhezazalábbidokumen-
tumokatkellbenyújtani:
a) akitöltöttkárbejelentônyomtatvány,
b) aszolgáltatásijogosultságotésazazonosíthatóságot
igazolóhatóságiiratok,igazolványokmásolata,

c) abalesettényétéskörülményeitleíróbalesetijegyzô-
könyv,amelytartalmazzaabalesetbekövetkezésének
körülményeit, helyét, pontos idôpontját, a balesetet
szenvedettszemélyadatait,atanúkadataitéselérhe-
tôségeit, amennyiben a baleset munkahelyen, vagy
olyanhelyszínentörtént,aholjegyzôkönyvkészült,

d) közlekedési baleset esetén a rendôrségi helyszíni
jegyzôkönyvmásolata,

e) közlekedési baleset esetén a véralkohol/légalkohol
vizsgálatieredménymásolata,

f) amennyibenabiztosított jármûvezetôjekéntszenve-
dettbalesetet,avezetôiengedélyésaforgalmienge-
délymásolata,

g) akutszakorvosiellátásdokumentumainak (azorvosi
jelentés valamennyi sérülés jellegének és mértéké-
nekleírásávalésdiagnózisával,illetôlegazegészség-
károsodás mértékének igazolásával, röntgenleletek,
kontrollvizsgálatokdokumentumai)másolata,

h) abalesetidôpontjátkövetôenazegészségkárosodás-
salkapcsolatbankeletkezettvalamennyiorvosidoku-
mentummásolata.

Abiztosítóakárigényelbíráláshozafentiekentúlegyéb
okiratokat, igazolásokat és nyilatkozatokatmaga is be-
szerezhet.

4. Ateljesítésikötelezettségkorlátozása

Ugyanazonbalesetbôlszármazó,többegészségkároso-
dáseseténazegyesegészségkárosodásokrameghatá-
rozott százalékos értékek összegzésre kerülnek, de a
szolgáltatásteljesösszegenemhaladhatjamegaközle-
kedési balesetbôl eredô rokkantságramegállapított tel-
jesbiztosításiösszeget.

Egybiztosítási évben több különbözôbalesetbôl eredô
maradandóegészségkárosodásokrameghatározottszá-
zalékosértékekösszegzésrekerülnek,deaszolgáltatás
teljesösszegenemhaladhatjamegaközlekedésibale-
setbôleredôrokkantságramegállapítottteljesbiztosítási
összeget.

Amennyibenabiztosítóabaleseti rokkantságeseténa
biztosítotthalálaelôttmárteljesítettszolgáltatást,úgyaz
ugyanazonokbólbekövetkezôbalesetihalálesetérejáró
biztosításiösszegbôlamárkifizetettrokkantságiszolgál-

KözleKedési BalesetBôl eredô

maradandó egészségKárosodás
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tatásösszegelevonásrakerülésabiztosítócsakakü-
lönbözetetfizetiki.

Abiztosítottszámáraajelenfeltételekalapjánnyújtottfe-
dezetmegszûnik,amikorateljesbiztosításiösszegkifi-
zetésemegtörtént.

Azáltalánosfeltételek12.pontjábanrészletezettesetek-
benabiztosítómentesülaszolgáltatásikötelezettségalól,
a13.pontbanfelsoroltkörülményekbekövetkezésejelen
biztosítás szempontjából nem minôsül biztosítási ese-
ménynek,abiztosítószolgáltatástnemteljesít.
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1. Biztosításiesemény

Abiztosítottkockázatviselésidejealattelszenvedettolyan
balesetitestisérülése,amelyközvetlenülésmindenegyéb
októl függetlenülabaleset idôpontjátkövetôkettôéven
belül,abiztosítottbiztosítóáltalmegállapítottmaradandó,
részlegesvagyteljesegészségkárosodásáteredményezi.

Jelen biztosítás szempontjából egészségkárosodásnak
minôsülvalamennyiolyantestiés/vagyszellemimûködô-
képességcsökkenés,amelyabiztosítottszokásosélet-
vitelétkorlátozza.

Maradandóazegészségkárosodásakkor,haazorvosi-
lagkialakultnak,stabilnaktekinthetô.

2. Biztosítószolgáltatása

Abiztosítottmaradandóegészségkárosodásaesetén,a
biztosítóaz1.számúfüggelékbenrészletezettRokkant-
ságitáblázatszerintmegállapítottrokantságifokalapján,
a biztosítási kötvényben meghatározott biztosítási
összegnek,a2.számúfüggelékbenmeghatározottszá-
zalékátfizetimegakedvezményezettnek.

Aprogresszívszolgáltatásmértékétmeghatározószáza-
lékosértékekamaradandóegészségkárosodás fokának
függvényében26%alattirokkantságifokeseténmegegyez-
nekarokkantságmértékével,26%-otmeghaladómértékû
rokkantságeseténa2.számúfüggelékbenmeghatározott
progresszívskálaalapjánkerülnekmegállapításra.

Arokkantságfokátaz1.számúfüggelékbenrészletezett
Rokkantságitáblázatratekintettel,abiztosítóorvosaál-
lapítjameg,atestifunkcióvesztés,aszövôdményekésa
balesetbôleredôegyébsérülésekfigyelembevételével.

Abiztosítóorvosátmásorvosok,illetôlegorvosszakértôi
testületekdöntésenemköti.

Abiztosítóarokkantságjellegének,maradandóságánakés
mértékénekegyértelmûorvosimegállapításátmegelôzôen
szolgáltatástnemteljesít.Arokkantságjellegét,maradan-
dóságátésmértékét,legkésôbbabiztosításieseménybe-
következésétkövetôkettôévenbelülmegkellállapítani.

Amaradandóegészségkárosodásmértékénekmegálla-
pításaazáltalánostestiésszervifunkcióvesztésalapján
történikésfüggetlenaténylegesmunkaképességcsökke-
nésétôl,abiztosítottfoglalkozásátólésegyébtevékenysé-
gétôl.Abalesetkövetkeztébenkialakultesetlegesesztéti-
kaikövetkezményekésegyéb(szociális,anyagistb.)hát-
rányok,önmagukbannemképezhetikamaradandóegész-
ségkárosodásravonatkozószolgáltatásiigényalapját.

3. Aszolgáltatásigénylése

Abiztosításiigényérvényesítéséhezazalábbidokumen-
tumokatkellbenyújtani:

a) akitöltöttkárbejelentônyomtatvány,
b) aszolgáltatásijogosultságotésazazonosíthatóságot
igazolóhatóságiiratok,igazolványokmásolata,

c) abalesettényétéskörülményeitleíróbalesetijegyzô-
könyv,amelytartalmazzaabalesetbekövetkezésének
körülményeit, helyét, pontos idôpontját, a balesetet
szenvedettszemélyadatait,atanúkadataitéselérhe-
tôségeit, amennyiben a baleset munkahelyen, vagy
olyanhelyszínentörtént,aholjegyzôkönyvkészült,

d) közlekedési baleset esetén a rendôrségi helyszíni
jegyzôkönyvmásolata,

e) közlekedési baleset esetén a véralkohol/légalkohol
vizsgálatieredménymásolata,

f) amennyibenabiztosított jármûvezetôjekéntszenve-
dettbalesetet,avezetôiengedélyésaforgalmienge-
délymásolata,

g) akutszakorvosiellátásdokumentumainak (azorvosi
jelentés valamennyi sérülés jellegének és mértéké-
nekleírásávalésdiagnózisával,illetôlegazegészség-
károsodás mértékének igazolásával, röntgenleletek,
kontrollvizsgálatokdokumentumai)másolata,

h) abalesetidôpontjátkövetôenazegészségkárosodás-
salkapcsolatbankeletkezettvalamennyiorvosidoku-
mentummásolata.

Abiztosítóakárigényelbíráláshozafentiekentúlegyéb
okiratokat, igazolásokat és nyilatkozatokatmaga is be-
szerezhet.

4. Ateljesítésikötelezettségkorlátozása

Ugyanazonbalesetbôlszármazó,többegészségkároso-
dáseseténazegyesegészségkárosodásokrameghatá-
rozott százalékos értékek összegzésre kerülnek, de a
szolgáltatásteljesösszegenemhaladhatjamegabale-
setirokkantságramegállapítottteljesbiztosításiösszeget.

Egybiztosítási évben több különbözôbalesetbôl eredô
maradandóegészségkárosodásokrameghatározottszá-
zalékosértékekösszegzésrekerülnek,deaszolgáltatás
teljesösszegenemhaladhatjamegabaleseti rokkant-
ságramegállapítottteljesbiztosításiösszeget.

Amennyibenabiztosítóabaleseti rokkantságeseténa
biztosítotthalálaelôttmárteljesítettszolgáltatást,úgyaz
ugyanazonokbólbekövetkezôbalesetihalálesetérejáró
biztosításiösszegbôlamárkifizetettrokkantságiszolgál-
tatásösszegelevonásrakerülésabiztosítócsakakü-
lönbözetetfizetiki.

Abiztosítottszámáraajelenfeltételekalapjánnyújtottfe-
dezetmegszûnik,amikorateljesbiztosításiösszegkifi-
zetésemegtörtént.

Azáltalánosfeltételek12.pontjábanrészletezettesetek-
benabiztosítómentesülaszolgáltatásikötelezettségalól,
a13.pontbanfelsoroltkörülményekbekövetkezésejelen
biztosítás szempontjából nem minôsül biztosítási ese-
ménynek,abiztosítószolgáltatástnemteljesít.

Baleseti eredetû maradandó egészségKárosodás

progresszív térítéssel
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1. Biztosításiesemény

A biztosított kockázatviselés ideje alatt elszenvedett
olyanközlekedésibalesetbôleredôtestisérülése,amely
közvetlenülésmindenegyéboktólfüggetlenülabaleset
idôpontjátkövetôkettôévenbelül,abiztosítottabiztosí-
tó általmegállapítottmaradandó, részleges vagy teljes
egészségkárosodásáteredményezi.

Közlekedési baleset: olyan szárazföldi, közúti baleset,
amelyet a biztosított gyalogosként, gépjármû vezetôje
vagyutasakéntszenvedel.

Nemminôsülközlekedésibalesetnekabiztosítottat,mint
gyalogost,vagyjármûutasátértolyanbaleset,amelynek
bekövetkezésébensemmilyenmozgó jármûnemhatott
közre,illetveabiztosítottatmintkerékpárostértolyanba-
leset, amelyben más jármû vagy gyalogos nem hatott
közre.

Jelen biztosítás szempontjából egészségkárosodásnak
minôsülvalamennyiolyantestiés/vagyszellemimûködô-
képességcsökkenés,amelyabiztosítottszokásosélet-
vitelétkorlátozza.

Maradandóazegészségkárosodásakkor,haazorvosi-
lagkialakultnak,stabilnaktekinthetô.

2. Biztosítószolgáltatása

Abiztosítottmaradandóegészségkárosodásaeseténa
biztosítóaz1.számúfüggelékbenrészletezettRokkant-
ságitáblázatszerintmegállapítottrokantságifokalapján,
abiztosításikötvénybenmeghatározottbiztosításiösszeg-
nek,a2.számúfüggelékbenmeghatározottszázalékát
fizetimegakedvezményezettnek.

Aprogresszívszolgáltatásmértékétmeghatározószáza-
lékosértékekamaradandóegészségkárosodásfokának
függvényében 26% alatti rokkantsági fok esetén meg-
egyezneka rokkantságmértékével,26%-otmeghaladó
mértékûrokkantságeseténa2.számúfüggelékbenmeg-
határozottprogresszívskálaalapjánkerülnekmegállapí-
tásra.

Arokkantságfokátaz1.számúfüggelékbenrészletezett
Rokkantságitáblázatratekintettel,abiztosítóorvosaál-
lapítjameg,atestifunkcióvesztés,aszövôdményekésa
balesetbôleredô,egyébsérülésekfigyelembevételével.

Abiztosítóorvosátmásorvosok,illetôlegorvosszakértôi
testületekdöntésenemköti.

Abiztosítóarokkantságjellegének,maradandóságánakés
mértékénekegyértelmûorvosimegállapításátmegelôzôen
szolgáltatástnemteljesít.Arokkantságjellegét,maradan-
dóságátésmértékét,legkésôbbabiztosításieseménybe-
következésétkövetôkettôévenbelülmegkellállapítani.

Amaradandóegészségkárosodásmértékénekmegállapí-
tásaazáltalánostestiésszervifunkcióvesztésalapjántör-
ténikésfüggetlenaténylegesmunkaképességcsökkené-
sétôl,abiztosítottfoglalkozásátólésegyébtevékenysé-
gétôl.Abalesetkövetkeztébenkialakultesetlegesesztéti-
kaikövetkezményekésegyéb(szociális,anyagistb.)hát-
rányok, önmagukban nem képezhetik a maradandó
egészségkárosodásra vonatkozó szolgáltatási igény
alapját.

3. Aszolgáltatásigénylése

Abiztosításiigényérvényesítéséhezazalábbidokumen-
tumokatkellbenyújtani:
a) akitöltöttkárbejelentônyomtatvány,
b) aszolgáltatásijogosultságotésazazonosíthatóságot
igazolóhatóságiiratok,igazolványokmásolata,

c) abalesettényétéskörülményeitleíróbalesetijegyzô-
könyv,amelytartalmazzaabalesetbekövetkezésének
körülményeit, helyét, pontos idôpontját, a balesetet
szenvedettszemélyadatait,atanúkadataitéselérhe-
tôségeit, amennyiben a baleset munkahelyen, vagy
olyanhelyszínentörtént,aholjegyzôkönyvkészült,

d) közlekedési baleset esetén a rendôrségi helyszíni
jegyzôkönyvmásolata,

e) közlekedési baleset esetén a véralkohol/légalkohol
vizsgálatieredménymásolata,

f) amennyibenabiztosított jármûvezetôjekéntszenve-
dettbalesetet,avezetôiengedélyésaforgalmienge-
délymásolata,

g) akutszakorvosiellátásdokumentumainak (azorvosi
jelentés valamennyi sérülés jellegének és mértéké-
nekleírásávalésdiagnózisával,illetôlegazegészség-
károsodás mértékének igazolásával, röntgenleletek,
kontrollvizsgálatokdokumentumai)másolata,

h) abalesetidôpontjátkövetôenazegészségkárosodás-
salkapcsolatbankeletkezettvalamennyiorvosidoku-
mentummásolata.

Abiztosítóakárigényelbíráláshozafentiekentúlegyéb
okiratokat, igazolásokat és nyilatkozatokatmaga is be-
szerezhet.

4. Ateljesítésikötelezettségkorlátozása

Ugyanazonbalesetbôlszármazó,többegészségkároso-
dáseseténazegyesegészségkárosodásokrameghatá-
rozott százalékos értékek összegzésre kerülnek, de a
szolgáltatásteljesösszegenemhaladhatjamegaközle-
kedési balesetbôl eredô rokkantságramegállapított tel-
jesbiztosításiösszeget.

Egybiztosítási évben több különbözôbalesetbôl eredô
maradandóegészségkárosodásokrameghatározottszá-
zalékosértékekösszegzésrekerülnek,deaszolgáltatás
teljesösszegenemhaladhatjamegaközlekedésibale-
setbôleredôrokkantságramegállapítottteljesbiztosítási
összeget.

KözleKedési BalesetBôl eredô maradandó

egészségKárosodás progresszív térítéssel
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Amennyibenabiztosítóabaleseti rokkantságeseténa
biztosítotthalálaelôttmárteljesítettszolgáltatást,úgyaz
ugyanazonokbólbekövetkezôbalesetihalálesetérejáró
biztosításiösszegbôlamárkifizetettrokkantságiszolgál-
tatásösszegelevonásrakerülésabiztosítócsakakü-
lönbözetetfizetiki.

Abiztosítottszámáraajelenfeltételekalapjánnyújtottfe-
dezetmegszûnik,amikorateljesbiztosításiösszegkifi-
zetésemegtörtént.

Azáltalánosfeltételek12.pontjábanrészletezettesetek-
benabiztosítómentesülaszolgáltatásikötelezettségalól,
a13.pontbanfelsoroltkörülményekbekövetkezésejelen
biztosítás szempontjából nem minôsül biztosítási ese-
ménynek,abiztosítószolgáltatástnemteljesít.
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1. Biztosításiesemény

A biztosított kockázatviselés ideje alatt elszenvedett
olyanbalesetitestisérülése,amelyközvetlenülésminden
egyéboktólfüggetlenül,abalesetbekövetkezésétôlszá-
mítottegyévenbelülabiztosított–aszerzôdôáltalvá-
lasztottésakötvénybenisfeltüntetettönrésznapotmeg-
haladó–folyamatoskórházifekvôbetegkezelésétered-
ményezi.

Jelenbiztosításszempontjábólkórházi fekvôbetegellá-
tásbanazaszemélyrészesül,akitorvosiellátásigénybe-
vételecéljábólakórházba,többnapraszólóanúgyvesz-
nekfel,hogyaszemélyakórházifelvételéselbocsátás
napjaközött,mindenéjszakátakórházbantölt,azorvo-
siellátássalösszefüggésben.

Akórháziellátáselsônapjaakórházifelvételnapja,utol-
sónapjaakórházbóltörténôelbocsátásnapja.

Jelenbalesetbiztosításszempontjából kórháznakminô-
sülamagyarhatóságokáltal,ahatályosjogszabályoknak
megfelelômûködési engedéllyel rendelkezôés kórház-
kéntnyilvántartottegészségügyiintézmény,amelyállan-
dóorvosifelügyeletésirányításalattáll.

2. Biztosítószolgáltatása

Abiztosítottfolyamatoskórháziápolásaeseténabizto-
sítóakötvénybenisfeltüntetettönrésznapokatmeghala-
dóápolásinapokra,akötvénybenmeghatározottbiztosí-
tási összeget fizeti, legfeljebb a gyógyintézeti tartózko-
dáskezdetétôlszámított365.napig.

Abiztosítónemteljesítszolgáltatástazönrésznapoktar-
tamára,valamintazokraanapokra,amelyekenabiztosí-
tottnemtartózkodikakórházban,vagyazott-tartózkodá-
sának tartama 24 óránál rövidebb, a kórházba történô
felvétel,vagyazonnantörténôelbocsátásnapjánakki-
vételével.

60napotmeghaladókórházitartózkodáseseténabizto-
sítóabiztosítottkéréséreelôlegetfizethet.

3. Aszolgáltatásigénylése

Abiztosításiigényérvényesítéséhezazalábbidokumen-
tumokatkellbenyújtani:
a) akitöltöttkárbejelentônyomtatvány,
b) aszolgáltatásijogosultságotésazazonosíthatóságot
igazolóhatóságiiratok,igazolványokmásolata,

c) abalesettényétéskörülményeitleíróbalesetijegyzô-
könyv,amelytartalmazzaabalesetbekövetkezésének
körülményeit, helyét, pontos idôpontját, a balesetet
szenvedettszemélyadatait,atanúkadataitéselérhe-
tôségeit, amennyiben a baleset munkahelyen, vagy
olyanhelyszínentörtént,aholjegyzôkönyvkészült,

d) közlekedési baleset esetén a rendôrségi helyszíni
jegyzôkönyvmásolata,

e) közlekedési baleset esetén a véralkohol/légalkohol
vizsgálatieredménymásolata,

f) amennyibenabiztosított jármûvezetôjekéntszenve-
dettbalesetet,avezetôiengedélyésaforgalmienge-
délymásolata,

g) abalesetidôpontjátkövetôenazegészségkárosodás-
salkapcsolatbankeletkezettvalamennyiorvosidoku-
mentummásolata.

Abiztosítóakárigényelbíráláshozafentiekentúlegyéb
okiratokat, igazolásokat és nyilatkozatokatmaga is be-
szerezhet.

4. Ateljesítésikötelezettségkorlátozása

Azáltalánosfeltételek12.pontjábanrészletezettesetek-
benabiztosítómentesülaszolgáltatásikötelezettségalól,
a13.pontbanfelsoroltkörülményekbekövetkezésejelen
biztosítás szempontjából nem minôsül biztosítási ese-
ménynek,abiztosítószolgáltatástnemteljesít.

Baleseti Kórházi napi térítés
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1. Biztosításiesemény

A biztosított kockázatviselés ideje alatt elszenvedett
olyanbaleseti testisérülése,amelyközvetlenülésmin-
denegyéboktólfüggetlenül,abalesetbekövetkezésétôl
számítottegyévenbelül,abiztosítottszakorvosáltalel-
végzendô,mûtétiellátásáttesziszükségessé.

Jelenbiztosításszempontjábólmûtétnekminôsülminden
olyan–szakorvosáltal–azorvosiszakmaszabályaisze-
rint végzett sebészeti beavatkozás, amelyet gyógyítás,
vagykórmegállapításacéljábólkórházbanhajtottakvégre.

2. Biztosítószolgáltatása

Amennyibenamûtétigazoltanmegtörtént,abiztosítóki-
fizeti a biztosítási eseményre érvényben lévô aktuális
biztosításiösszeget.

Amennyibenugyanazonbalesetbôlkifolyólagegynapon,
vagyegyeljárásbantöbbmûtétetisvégeznek,abiztosí-
tottalegmagasabbszázalékosbesorolásúmûtétheztar-
tozóbiztosításiösszegreleszjogosult.

Amûtéti beavatkozást követôkéthétenbelülelvégzett
ugyanazon mûtéti beavatkozás jelen biztosítás szem-
pontjábólnemminôsülújabbbiztosításieseménynek.

3. Aszolgáltatásigénylése

Abiztosításiigényérvényesítéséhezazalábbidokumen-
tumokatkellbenyújtani:

a) akitöltöttkárbejelentônyomtatvány,
b) aszolgáltatásijogosultságotésazazonosíthatóságot
igazolóhatóságiiratok,igazolványokmásolata,

c) abalesettényétéskörülményeitleíróbalesetijegyzô-
könyv,amelytartalmazzaabalesetbekövetkezésének
körülményeit, helyét, pontos idôpontját, a balesetet
szenvedettszemélyadatait,atanúkadataitéselérhe-
tôségeit, amennyiben a baleset munkahelyen, vagy
olyanhelyszínentörtént,aholjegyzôkönyvkészült,

d) közlekedési baleset esetén a rendôrségi helyszíni
jegyzôkönyvmásolata,

e) közlekedési baleset esetén a véralkohol/légalkohol
vizsgálatieredménymásolata,

f) amennyibenabiztosított jármûvezetôjekéntszenve-
dettbalesetet,avezetôiengedélyésaforgalmienge-
délymásolata,

g) akórházizárójelentésvagyambulánslapmásolata,
h) amûtétileírásmásolata,amennyibenilyenkészült.

Abiztosítóakárigényelbíráláshozafentiekentúlegyéb
okiratokat, igazolásokat és nyilatkozatokatmaga is be-
szerezhet.

4. Ateljesítésikötelezettségkorlátozása

Azáltalánosfeltételek12.pontjábanrészletezettesetek-
benabiztosítómentesülaszolgáltatásikötelezettségalól,
a13.pontbanfelsoroltkörülményekbekövetkezésejelen
biztosítás szempontjából nem minôsül biztosítási ese-
ménynek,abiztosítószolgáltatástnemteljesít.

Baleseti mûtéti térítés

(egységes)
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1. Biztosításiesemény

A biztosított kockázatviselés ideje alatt elszenvedett
olyanbaleseti testisérülése,amelyközvetlenülésmin-
denegyéboktólfüggetlenül,abalesetbekövetkezésétôl
számítottegyévenbelül,abiztosítottszakorvosáltalel-
végzendô,mûtétiellátásáttesziszükségessé.

Jelenbiztosításszempontjábólmûtétnekminôsülminden
olyan–szakorvosáltal–azorvosiszakmaszabályaisze-
rint végzett sebészeti beavatkozás, amelyet gyógyítás,
vagykórmegállapításacéljábólkórházbanhajtottakvégre.

Akülönbözômûtéteketabiztosítókategorizálja,csoport-
basoroljaBNOWHO(WorldHealthOrganization)kódok
szerint.Amûtétilistáta3.számúfüggeléktartalmazza.

2. Biztosítószolgáltatása

Amennyibenamûtétigazoltanmegtörtént,abiztosítóki-
fizetiakötvénybenmeghatározottbiztosításiösszegnek
azelvégzettmûtétmûtéticsoportjáhozrendeltszázalé-
kosmértékét.

Amennyiben az elvégzett mûtéti beavatkozás a mûtéti
listábanrészletezettmûtéticsoportbannemkerültmeg-
határozásra,amûtétibesorolástabiztosítóorvosaálla-
pítjameg.Abiztosítóorvosátmásorvosok, illetôlegor-
vosszakértôitestületekdöntésenemköti.

Amennyibenugyanazonbalesetbôlkifolyólagegynapon,
vagyegyeljárásbantöbbmûtétetisvégeznek,abiztosí-
tottalegmagasabbszázalékosbesorolásúmûtétheztar-
tozóbiztosításiösszegreleszjogosult.

Amûtéti beavatkozást követôkéthétenbelülelvégzett
ugyanazon mûtéti beavatkozás jelen biztosítás szem-
pontjábólnemminôsülújabbbiztosításieseménynek.

3. Aszolgáltatásigénylése

Abiztosításiigényérvényesítéséhezazalábbidokumen-
tumokatkellbenyújtani:
a) akitöltöttkárbejelentônyomtatvány,
b) aszolgáltatásijogosultságotésazazonosíthatóságot
igazolóhatóságiiratok,igazolványokmásolata,

c) abalesettényétéskörülményeitleíróbalesetijegyzô-
könyv,amelytartalmazzaabalesetbekövetkezésének
körülményeit, helyét, pontos idôpontját, a balesetet
szenvedettszemélyadatait,atanúkadataitéselérhe-
tôségeit, amennyiben a baleset munkahelyen, vagy
olyanhelyszínentörtént,aholjegyzôkönyvkészült,

d) közlekedési baleset esetén a rendôrségi helyszíni
jegyzôkönyvmásolata,

e) közlekedési baleset esetén a véralkohol/légalkohol
vizsgálatieredménymásolata,

f) amennyibenabiztosított jármûvezetôjekéntszenve-
dettbalesetet,avezetôiengedélyésaforgalmienge-
délymásolata,

g) akórházizárójelentésvagyambulánslapmásolata,
h) amûtétileírásmásolata,amennyibenilyenkészült.

Abiztosítóakárigényelbíráláshozafentiekentúlegyéb
okiratokat, igazolásokat és nyilatkozatokatmaga is be-
szerezhet.

4. Ateljesítésikötelezettségkorlátozása

Azáltalánosfeltételek12.pontjábanrészletezettesetek-
benabiztosítómentesülaszolgáltatásikötelezettségalól,
a13.pontbanfelsoroltkörülményekbekövetkezésejelen
biztosítás szempontjából nem minôsül biztosítási ese-
ménynek,abiztosítószolgáltatástnemteljesít.

Baleseti mûtéti térítés

(Kategorizált)
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1. Biztosításiesemény

A biztosított kockázatviselés ideje alatt elszenvedett
olyanbalesetitestisérülése,amelyközvetlenülésminden
egyéboktólfüggetlenül,abalesetbekövetkezésétôlszá-
mítottegyévenbelülabiztosított–aszerzôdôáltalvá-
lasztottésakötvénybenisfeltüntetettönrésznapotmeg-
haladómértékû – orvosi szempontból indokolt keresô-
képtelenségétidézielô.

Jelenbiztosításszempontjábólkeresôképtelennekminô-
sülabiztosított,haakockázatviseléstartamaalattbekö-
vetkezettbalesetefolytánsajátjogonkeresôképtelenál-
lománybaveszikéstáppénzigénybevételérejogosult.A
keresôképtelenségtartamátésmegalapozottságátaha-
tályosjogszabályokszerintfeljogosítottorvos,illetvekór-
házigazolhatja.

2. Biztosítószolgáltatása

A biztosított folyamatos keresôképtelensége esetén a
biztosítóaszerzôdôáltalválasztottönrésznapotmegha-
ladókeresôképtelenséginapokraakötvénybenmeghatá-
rozott és a baleset bekövetkezésének napján érvényes
biztosítási összeget fizeti, legfeljebb a táppénzes állo-
mánybavételnapjátólszámított300.napig.

Ugyanazonbalesettelösszefüggésbenabiztosítólegfel-
jebb300keresôképtelenséginapranyújttérítést.

Abiztosítóugyanazonbiztosított,egyvagytöbbbalese-
tévelkapcsolatos,egybiztosításiidôszakrajutótérítésé-
nekfelsôhatára300keresôképtelenséginap.

Abiztosítónemteljesítszolgáltatástazönrésznapoktar-
tamára.

60napotmeghaladókeresôképtelenségeseténabizto-
sítóabiztosítottkéréséreelôlegetfizethet.

3. Aszolgáltatásigénylése

Abiztosításiigényérvényesítéséhezazalábbidokumen-
tumokatkellbenyújtani:
a) akitöltöttkárbejelentônyomtatvány,
b) aszolgáltatásijogosultságotésazazonosíthatóságot
igazolóhatóságiiratok,igazolványokmásolata,

c) abalesettényétéskörülményeitleíróbalesetijegyzô-
könyv,amelytartalmazzaabalesetbekövetkezésének
körülményeit, helyét, pontos idôpontját, a balesetet
szenvedettszemélyadatait,atanúkadataitéselérhe-
tôségeit, amennyiben a baleset munkahelyen, vagy
olyanhelyszínentörtént,aholjegyzôkönyvkészült,

d) közlekedési baleset esetén a rendôrségi helyszíni
jegyzôkönyvmásolata,

e) közlekedési baleset esetén a véralkohol/légalkohol
vizsgálatieredménymásolata,

f) amennyibenabiztosított jármûvezetôjekéntszenve-
dettbalesetet,avezetôiengedélyésaforgalmienge-
délymásolata,

g) a keresôképtelenségmegállapítására jogosult orvos
általkiállított,ahatályosjogszabályokszerintakere-
sôképtelenség igazolására rendszeresített nyomtat-
ványmásolata(orvosiigazolásakeresôképtelenállo-
mánybavételrôl),

h) akórházizárójelentés,vagyambulánslapmásolata,
i) mûtétileírásmásolat,amennyibenilyenkészült.

Abiztosítóakárigényelbíráláshozafentiekentúlegyéb
okiratokat, igazolásokat és nyilatkozatokatmaga is be-
szerezhet.

4. Ateljesítésikötelezettségkorlátozása

Azáltalánosfeltételek12.pontjábanrészletezettesetek-
benabiztosítómentesülaszolgáltatásikötelezettségalól,
a13.pontbanfelsoroltkörülményekbekövetkezésejelen
biztosítás szempontjából nem minôsül biztosítási ese-
ménynek,abiztosítószolgáltatástnemteljesít.

Baleseti eredetû KeresôKéptelenség
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1. Biztosításiesemény

A biztosított kockázatviselés ideje alatt elszenvedett
olyanbalesetitestisérülése,amelyközvetlenülésminden
egyéboktólfüggetlenül,abalesetbekövetkezésétôlszá-
mítottegyévenbelülabiztosított15napontúlgyógyuló
sérülésétokozza.

Jelen biztosítás szempontjából 15 napon túl gyógyuló
sérülésnekminôsül, haabiztosítottat legalább15egy-
mástkövetônaptárinaponorvosáltaligazoltan,keresô-
képtelennekminôsítették,vagyaziskolalátogatásiköte-
lezettségalólorvosielôírásrafelmentették.

2. Biztosítószolgáltatása

Biztosításieseménybekövetkezéseeseténabiztosítóa
balesetbekövetkezésekorhatályosbiztosításiösszeget
fizetimeg.

Ugyanazonbalesetbôleredô,egymástkövetô,többszöri
gyógytartamoknemadódnakössze.

Abiztosítóegybiztosításiidôszakraésegybiztosítottra
vonatkozótérítésénekfelsôhatáraabiztosításiösszeg,
amely egybiztosítási idôszakonbelül nem többszöröz-
hetô.

3. Aszolgáltatásigénylése

Abiztosításiigényérvényesítéséhezazalábbidokumen-
tumokatkellbenyújtani:
a) akitöltöttkárbejelentônyomtatvány,
b) aszolgáltatásijogosultságotésazazonosíthatóságot
igazolóhatóságiiratok,igazolványokmásolata,

c) abalesettényétéskörülményeitleíróbalesetijegyzô-
könyv,amelytartalmazzaabalesetbekövetkezésének
körülményeit, helyét, pontos idôpontját, a balesetet
szenvedettszemélyadatait,atanúkadataitéselérhe-
tôségeit, amennyiben a baleset munkahelyen, vagy
olyanhelyszínentörtént,aholjegyzôkönyvkészült,

d) közlekedési baleset esetén a rendôrségi helyszíni
jegyzôkönyvmásolata,

e) közlekedési baleset esetén a véralkohol/légalkohol
vizsgálatieredménymásolata,

f) amennyibenabiztosított jármûvezetôjekéntszenve-
dettbalesetet,avezetôiengedélyésaforgalmienge-
délymásolata,

g) akórházizárójelentés,vagyambulánslapmásolata,
h) a 15 napot meghaladó gyógytartamról szóló orvosi
igazolásmásolata,

i) akutszakorvosiellátásdokumentumainak(azorvosije-
lentésvalamennyisérülés jellegénekésmértékének
leírásávalésdiagnózisával, illetôlegazegészségká-
rosodás mértékének igazolásával, röntgenleletek,
kontrollvizsgálatokdokumentumai)másolata.

Abiztosítóakárigényelbíráláshozafentiekentúlegyéb
okiratokat, igazolásokat és nyilatkozatokatmaga is be-
szerezhet.

4. Ateljesítésikötelezettségkorlátozása

Azáltalánosfeltételek12.pontjábanrészletezettesetek-
benabiztosítómentesülaszolgáltatásikötelezettségalól,
a13.pontbanfelsoroltkörülményekbekövetkezésejelen
biztosítás szempontjából nem minôsül biztosítási ese-
ménynek,abiztosítószolgáltatástnemteljesít.

Baleseti gyógyulási támogatás

15 napon túl gyógyuló sérüléseK esetén
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K ü l ö n ö s  f e l t é t e l e k  –  B a l e s e t b i z t o s í t á s o k

1. Biztosításiesemény

A biztosított kockázatviselés ideje alatt elszenvedett
olyanbalesetitestisérülése,amelyközvetlenülésminden
egyéboktólfüggetlenül,abalesetbekövetkezésétôlszá-
mítottegyévenbelülabiztosított30napontúlgyógyuló
sérülésétokozza.

Jelen biztosítás szempontjából 30 napon túl gyógyuló
sérülésnekminôsül, haabiztosítottat legalább30egy-
mástkövetônaptárinaponorvosáltaligazoltan,keresô-
képtelennekminôsítették,vagyaziskolalátogatásiköte-
lezettségalólorvosielôírásrafelmentették.

2. Biztosítószolgáltatása

Biztosításieseménybekövetkezéseeseténabiztosítóa
balesetbekövetkezésekorhatályosbiztosításiösszeget
fizetimeg.

Ugyanazonbalesetbôleredô,egymástkövetô,többszöri
gyógytartamoknemadódnakössze.

Abiztosítóegybiztosításiidôszakraésegybiztosítottra
vonatkozótérítésénekfelsôhatáraabiztosításiösszeg,
amely egybiztosítási idôszakonbelül nem többszöröz-
hetô.

3. Aszolgáltatásigénylése

Abiztosításiigényérvényesítéséhezazalábbidokumen-
tumokatkellbenyújtani:
a) akitöltöttkárbejelentônyomtatvány,
b) aszolgáltatásijogosultságotésazazonosíthatóságot
igazolóhatóságiiratok,igazolványokmásolata,

c) abalesettényétéskörülményeitleíróbalesetijegyzô-
könyv,amelytartalmazzaabalesetbekövetkezésének
körülményeit, helyét, pontos idôpontját, a balesetet
szenvedettszemélyadatait,atanúkadataitéselérhe-
tôségeit, amennyiben a baleset munkahelyen, vagy
olyanhelyszínentörtént,aholjegyzôkönyvkészült,

d) közlekedési baleset esetén a rendôrségi helyszíni
jegyzôkönyvmásolata,

e) közlekedési baleset esetén a véralkohol/légalkohol
vizsgálatieredménymásolata,

f) amennyibenabiztosított jármûvezetôjekéntszenve-
dettbalesetet,avezetôiengedélyésaforgalmienge-
délymásolata,

g) akórházizárójelentés,vagyambulánslapmásolata,
h) a 30 napot meghaladó gyógytartamról szóló orvosi
igazolásmásolata,

i) akutszakorvosiellátásdokumentumainak(azorvosije-
lentésvalamennyisérülés jellegénekésmértékének
leírásávalésdiagnózisával, illetôlegazegészségká-
rosodás mértékének igazolásával, röntgenleletek,
kontrollvizsgálatokdokumentumai)másolata.

Abiztosítóakárigényelbíráláshozafentiekentúlegyéb
okiratokat, igazolásokat és nyilatkozatokatmaga is be-
szerezhet.

4. Ateljesítésikötelezettségkorlátozása

Azáltalánosfeltételek12.pontjábanrészletezettesetek-
benabiztosítómentesülaszolgáltatásikötelezettségalól,
a13.pontbanfelsoroltkörülményekbekövetkezésejelen
biztosítás szempontjából nem minôsül biztosítási ese-
ménynek,abiztosítószolgáltatástnemteljesít.

Baleseti gyógyulási támogatás

30 napon túl gyógyuló sérüléseK esetén
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K ü l ö n ö s  f e l t é t e l e k  –  B a l e s e t b i z t o s í t á s o k

1. Biztosításiesemény

A biztosított a kockázatviselés ideje alatt elszenvedett
balesetieredetûégésisérülése.

2. Biztosítószolgáltatása

Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító
kifizetiazadottbiztosításieseményre,abalesetbekövet-
kezésének napján érvényben lévô, aktuális biztosítási
összegnekazégésisérüléssúlyosságátóléskiterjedtsé-
gétôlfüggô–azalábbitáblázatszerinti–meghatározott
százalékát.

Amennyibenugyanazonbalesetbôl kifolyólagabiztosí-
tottegyszerretöbbfélefokúégésisérüléstisszenved,a
szolgáltatás összegét a biztosító a legmagasabb fokú
sérülésalapján,amegégettteljestestfelületfigyelembe-
vételévelnyújtja.

Amennyibenabiztosítottközvetlenülazégésisérülések
következtébenelhalálozik,abiztosítóasérüléssúlyossá-
gátólfüggetlenülabalesetbekövetkezéséneknapjának-
tuálisbiztosításiösszeg200%-átfizetimeg.

Amennyiben ugyanazon baleset következtében a bale-
setieredetûégésisérülés,vagyabalesetieredetûcsont-
törésbiztosításieseményekisbekövetkeznek,abiztosí-
tó csak amagasabb összegû térítéssel járó biztosítási
eseményalapjánnyújtszolgáltatást.

Abiztosítóegybiztosításiidôszakraésegybiztosítottra
vonatkozótérítésénekfelsôhatáraabiztosításiösszeg,

amely egybiztosítási idôszakonbelül nem többszöröz-
hetô.

3. Aszolgáltatásigénylése

Abiztosításiigényérvényesítéséhezazalábbidokumen-
tumokatkellbenyújtani:
a) akitöltöttkárbejelentônyomtatvány,
b) aszolgáltatásijogosultságotésazazonosíthatóságot
igazolóhatóságiiratok,igazolványokmásolata,

c) abalesettényétéskörülményeitleíróbalesetijegyzô-
könyv,amelytartalmazzaabalesetbekövetkezésének
körülményeit, helyét, pontos idôpontját, a balesetet
szenvedettszemélyadatait,atanúkadataitéselérhe-
tôségeit, amennyiben a baleset munkahelyen, vagy
olyanhelyszínentörtént,aholjegyzôkönyvkészült,

d) közlekedési baleset esetén a rendôrségi helyszíni
jegyzôkönyvmásolata,

e) közlekedésibaleseteseténavéralkohol/légalkoholvizs-
gálatieredménymásolata,

f) amennyibenabiztosított jármûvezetôjekéntszenve-
dettbalesetet,avezetôiengedélyésaforgalmienge-
délymásolata,

g) akórházizárójelentés,vagyambulánslapmásolata,
h) mûtétileírásmásolat,amennyibenilyenkészült,
i) akutszakorvosiellátásdokumentumai(azorvosijelen-
tésvalamennyisérülésjellegénekésmértékénekle-
írásávalésdiagnózisával, illetôlegazegészségkáro-
sodásmértékénekigazolásával,röntgenleletek,kont-
rollvizsgálatokdokumentumai),

j) biztosítotthalálaesetén:
•halottianyakönyvikivonat,
•halálokátigazolóorvosi,vagyhatóságibizonyítvány,
•amennyibenabiztosítottnemjelöltnévszerintiked-
vezményezettet jogerôs hagyatékátadó végzés,
öröklésibizonyítvány.

Abiztosítóakárigényelbíráláshozafentiekentúlegyéb
okiratokat, igazolásokat és nyilatkozatokatmaga is be-
szerezhet.

4. Ateljesítésikötelezettségkorlátozása

Azáltalánosfeltételek12.pontjábanrészletezettesetek-
benabiztosítómentesülaszolgáltatásikötelezettségalól,
a13.pontbanfelsoroltkörülményekbekövetkezésejelen
biztosítás szempontjából nem minôsül biztosítási ese-
ménynek,abiztosítószolgáltatástnemteljesít.

Baleseti eredetû égési sérülés

Szolgáltatásmértéke Égésisérüléskiterjedése
abiztosításiösszeg atestfelületszázalékában
százalékában

Égésisérülésmértéke 1–20% 21–60% 61–100%

I.fokú 5% 10% 20%

II.fokú 10% 20% 30%

III.fokú 30% 50% 100%

IV.fokú 100% 100% 100%

Szájüregégése 100%

Légcsôégése 200%
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1. Biztosításiesemény

A biztosított kockázatviselés ideje alatt elszenvedett
olyanbalesetitestisérülése,amelyközvetlenülésminden
egyéboktólfüggetlenülcsonttörését,vagyacsontrepe-
déséteredményezi.

Jelenbiztosításszempontjábóla fogtörésnemminôsül
biztosításieseménynek.

2. Biztosítószolgáltatása

Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító
kifizetiazadottbiztosításieseményre,abalesetbekövet-
kezésének napján érvényben lévô, aktuális biztosítási
összeget.

Amennyibenugyanazonbalesetbôlkifolyólagabiztosított
többszöröscsonttöréstcsontrepedéstszenved,abizto-
sításiösszegcsakegyszeresenkerülkifizetésre.

3. Aszolgáltatásigénylése

Abiztosításiigényérvényesítéséhezazalábbidokumen-
tumokatkellbenyújtani:
a) akitöltöttkárbejelentônyomtatvány,
b) aszolgáltatásijogosultságotésazazonosíthatóságot
igazolóhatóságiiratok,igazolványokmásolata,

c) abalesettényétéskörülményeitleíróbalesetijegyzô-
könyv,amelytartalmazzaabalesetbekövetkezésének

körülményeit, helyét, pontos idôpontját, a balesetet
szenvedettszemélyadatait,atanúkadataitéselérhe-
tôségeit, amennyiben a baleset munkahelyen, vagy
olyanhelyszínentörtént,aholjegyzôkönyvkészült,

d) közlekedési baleset esetén a rendôrségi helyszíni
jegyzôkönyvmásolata,

e) közlekedési baleset esetén a véralkohol/légalkohol
vizsgálatieredménymásolata,

f) amennyibenabiztosított jármûvezetôjekéntszenve-
dettbalesetet,avezetôiengedélyésaforgalmienge-
délymásolata,

g) akórházizárójelentés,vagyambulánslapmásolata,
h) akutszakorvosiellátásdokumentumainak (azorvosi
jelentés valamennyi sérülés jellegének és mértéké-
nekleírásávalésdiagnózisával,illetôlegazegészség-
károsodás mértékének igazolásával, röntgenleletek,
kontrollvizsgálatokdokumentumai)másolata.

Abiztosítóakárigényelbíráláshozafentiekentúlegyéb
okiratokat, igazolásokat és nyilatkozatokatmaga is be-
szerezhet.

4. Ateljesítésikötelezettségkorlátozása

Azáltalánosfeltételek12.pontjábanrészletezettesetek-
benabiztosítómentesülaszolgáltatásikötelezettségalól,
a13.pontbanfelsoroltkörülményekbekövetkezésejelen
biztosítás szempontjából nem minôsül biztosítási ese-
ménynek,abiztosítószolgáltatástnemteljesít.

Baleseti eredetû csonttörés
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1. Biztosításiesemény

A biztosított kockázatviselés ideje alatt bekövetkezett
olyan–arávonatkozókockázatviseléskezdetéhezké-
pest–elôzménynélküli,váratlan,azalábbiakbanfelso-
roltvalamelybetegsége:

a) szívizomelhalás(szívinfarktus)
b) rosszindulatúdaganatosmegbetegedés
c) agyiérkatasztrófa
d) krónikusveseelégtelenség
e) szívkoszorúérmûtét
f) szervátültetés
g) AIDS

Jelenbiztosításszempontjábólszívizomelhalásnakminô-
sülaszívizomegyrészénekvagyrészeinekgyorselha-
lása,amelynekokaazelhaltterületvérellátásánakhirte-
lenkialakulóelégtelensége.Jelenfeltételekalkalmazása
szempontjábólszívizominfarktusalattaszívizomelhalás-
nakazonkórosállapotaiértendôk,amelyeknélazelhalt
területkiterjedéseolyanmértékû,hogyazaszokásos12
elvezetésesEKGfelvételenkórosQhullámmegjelené-
séteredményezi.

Jelen biztosítás szempontjából rosszindulatú daganat
(malignustumor)arosszindulatúságjegyeitmutatószö-
vetkorlátlannövekedése, illetveaszövetiatypia jegyeit
mutatósejtekkontrollálatlanszaporodásaésezenszövet
illetvesejtekterjedése(inváziója)vagyáttétképzése(me-
tasztázis)akörnyezôvagytávolabbiépszövetek,sejtek
között.Ameghatározásmagábanfoglaljaaszervezetkü-
lönbözôszerveibôlkinduló(solid)daganatokat,valamint
avér-ésnyirokrendszerbôlkiindulórosszindulatúdaga-
natos (rendszer)betegségeket (leukémia, lymphóma,
Hodgkin-kór).

Jelenbiztosításszempontjábólnembiztosításiesemény:

•abôrdaganatok,kivéveafestékesanyajegyekrosszin-
dulatúdaganata(melanomamalignum),
•a„koraimalignus”(„pre-malignus”és„pre-carcinomás)
elfajulásátmutatószövetielváltozások,
•akörnyezetetnemelárasztódaganatok(carcinomain
situ)esetei,
•akrónikuslymphoidleukémiaésHodgkin-kórI.stádium
esetei.

Jelenbiztosításszempontjábólagyiérkatasztrófaazagyi
vérellátásnak–pl.azagyiértrombózisa,embóliájameg-
repedéseáltalokozott–gyorsankialakulóolyanzavara,
amelyazagyszövetkisebbvagynagyobbterületénekel-
halásához vezet, akut neuróligiai tünetei 24 óránál
hosszabb ideig fennállnakésamelynekmaradandó,az
eseménybekövetkezéseután30napelteltévelisegyér-
telmûen fennálló, az érkárosodással okozati összefüg-
gésbenálló,kórosidegrendszeritüneteivannak.

Jelenbiztosításszempontjábólkrónikusveseelégtelenség
akkoráll fenn,hamindkétvesemûködésevisszafordít-
hatatlanmódon,olyanmértékbencsökkent,hogyabiz-

tosítottéletemûvesekezelés(dialízis)vagyveseátültetés
nélkülnemmenthetômeg,ésabiztosítottadialíziskezde-
tétôlszámítottlegalább60napjamûvesekezelésreszorul.

Jelenbiztosításszempontjábólszívkoszorúér-mûtétalatt
olyan nyitott mellkasban végzett beavatkozás értendô,
amelynekcéljaakoszorúérrendszerkoszorúérfestéssel
elôzetesenigazoltegyvagytöbbszûkületénekvagyel-
záródásánakkiiktatása,áthidalásaabiztosítottmástest-
részébôlkivettérfelhasználásávalaszívizomvérellátá-
sánakbiztosításaérdekében.

Jelen biztosítás szempontjából szervátültetésen olyan
mûtétibeavatkozásértendô,amelyneksoránabiztosított
–mintszervetkapó(recipiens)testébemásszemély(do-
nor)szervezetébôlszív,szív-tüdôkomplexum,tüdô,máj,
vesevagycsontvelôkerülátültetésre.

JelenbiztosításszempontjábólAIDSazazállapot,amely-
benaHIV fertôzött vérébenaCD4+ (limfociták) sejtek
számatartósan200/µlalattmaradésopportunista–az
emberben meglévô egyébként ártalmatlan kórokozók
okozta–fertôzéslépfel.

2. Abiztosításieseménybekövetkezésénekidôpontja

a) Szívizomelhalás:abetegségbekövetkezésénekorvo-
silagmegállapítottidôpontja.

b) Rosszindulatúdaganat:adiagnózislegkorábbifelállí-
tásnakidôpontja.

c) Agyiérkatasztrófa:amaradandókórosidegrendszeri
károsodástokozóeseménybekövetkezéseutáni30.
napeltelte.

d) Krónikusveseelégtelenség:arendszeresmûveseke-
zelésmegkezdésétkövetô60napeltelte.

e) Szívkoszorúérmûtét:amûtétidôpontja.
f) Szervátültetés:amûtétidôpontja.
g) AIDS:abetegségmegállapításnakidôpontja.

3. Biztosítószolgáltatása

Biztosításieseménybekövetkezéseeseténabiztosítóa
biztosítási esemény idôpontjában hatályos kötvényben
rögzítettbiztosításiösszegettéríti,ésezzelazadottbiz-
tosított vonatkozásábanabiztosítási szerzôdéskiemelt
kockázatúbetegségekrevonatkozórészemegszûnik.

Abiztosítóaszerzôdéskockázatviselésénekkezdetétôl
számított3hónaposvárakozásiidôtkötki.Avárakozási
idôalattabiztosító–kiemeltkockázatúbetegségekbôl
eredô–szolgáltatástnemteljesít.Amennyibenavárako-
zásiidôalattazadottbiztosítottravonatkozóanabiztosí-
tásieseménybekövetkezik,úgyajelenbiztosításrávo-
natkozóanmegszûnik.

Abbanazesetben,haabiztosításieseményutóbbabiz-
tosítottbetegségévelok-okozatiösszefüggésbehozható
haláláhozvezet,deaszolgáltatásteljesítéséremégnem
kerültsor,abiztosítóazelhalálozásidôpontjában,vagy
aszerzôdésmegszûnesekorhatályoskötvénybenrögzí-
tettbiztosításiösszegettérítimeg.

KritiKus Betegségre szóló BetegségBiztosítás
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Abiztosítójelenbiztosításieseménnyelkapcsolatosszol-
gáltatását kizárólag egyszeresen nyújta,még akkor is,
haabiztosítottnálegyadottbiztosításiidôszakonbelüla
jelenpontban felsorolt többbetegségegyüttesen, vagy
külön-különlépfel.

Akritikusbetegségrevonatkozóbiztosításikockázataz
adottbiztosítottvonatkozásábanmegszûnikabiztosítási
eseménybekövetkezéseeseténaszolgáltatásteljesíté-
sével.

4. Aszolgáltatásigénylése

Abiztosításiigényérvényesítéséhezazalábbidokumen-
tumokatkellbenyújtani:

Szívinfarktus:aszívinfarktusbekövetkeztétegyértelmû-
en megállapító olyan egészségügyi dokumentumok
(orvosi lelet, zárójelentés), amelyeknek tartalmazniuk
kell:
•frissszívinfarktusrautalóEKGfelvételeketésleleteket,
•a szívizominfarktus jellemzô enzimérték változásokat
tartalmazóorvosileleteket,
•aklinikaitünetekleírását.

Rosszindulatúdaganat:
•apozitív–abetegségrosszindulatúságáraésafolya-
matinvazívterjedéséreutaló–szövettanivizsgálatile-
letmásolata.

Agyiérkatasztrófa:
•abetegségbekövetkeztétésabekövetkezésidôpont-
játmegállapítóegészségügyidokumentum,
•neurológiaiszakvélemény,amelyazeseményutánleg-
alább30nappal,azeseménnyelokozatiösszefüggés-
benállókórosidegrendszeritüneteketállapítmeg.

Krónikusveseelégtelenség:
•alegalább60napjatartórendszeresmûvesekezelést
igazolóegészségügyidokumentummásolata.

Szívkoszorúérmûtét:
•amûtétetigazolózárójelentésvagyamûtétileíráskivo-
nataamûtétetmegelôzôkoszorúérfestésleletével.

Szervátültetés:
•azelvégzettmûtétibeavatkozástigazolóegészségügyi
dokumentum(orvosileletek,zárójelentés)másolata.

AIDS:
•legalábbkétmérésieredmény,amelyigazolja,hogya
CD4+sejtszámakritikusértékalattmarad,
•azopportunistafertôzéstigazolódokumentum.

Aszolgáltatásiigényérvényesítéséhezafentiekentúlbekell
nyújtanitovábbá:

a) akedvezményezettijogosultságotésazazonosítható-
ságotigazolóhatóságiiratok,igazolványokmásolatát,

b) akitöltöttkárbejelentônyomtatványt.

Amennyibenajelenszabályzatbanbiztosításiesemény-
kéntmeghatározottkiemeltkockázatúbetegségkésôbb
abiztosítotthaláláteredményezi,aszolgáltatásigénylé-
séhezazalábbidokumentumokatkellbenyújtani:
•halottianyakönyvikivonatmásolata,
•halottvizsgálatibizonyítványmásolata,
•boncolásijegyzôkönyv,amennyibenilyenkészült,
•abiztosítotthalálátokozóbetegségelsôdiagnosztizá-
lásánakidôpontját,abetegséglefolyásáttartalmazóor-
vosiiratok,
•amennyibenabiztosítottnemjelöltnévszerintikedvez-
ményezettet jogerôs hagyatékátadó végzés, öröklési
bizonyítvány.

Abiztosítóakárigényelbíráláshozafentiekentúlegyéb
okiratokat, igazolásokat és nyilatkozatokatmaga is be-
szerezhet.

5. Ateljesítésikötelezettségkorlátozása

Azáltalánosfeltételek12.pontjábanrészletezettesetek-
benabiztosítómentesülaszolgáltatásikötelezettségalól,
a13.pontbanfelsoroltkörülményekbekövetkezésejelen
biztosítás szempontjából nem minôsül biztosítási ese-
ménynek,abiztosítószolgáltatástnemteljesít.
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1. Biztosításiesemény

A biztosított kockázatviselés ideje alatt bekövetkezett
elôzménynélküliolyanbetegségevagybalesete,amely
közvetlenülésmindenegyéboktólfüggetlenül,abiztosí-
tott–aszerzôdôáltalválasztottésakötvénybenisfel-
tüntetett önrésznapotmeghaladó tartamú – folyamatos
kórházifekvôbetegkezeléséteredményezi.

Jelenbiztosításszempontjábólkórházi fekvôbetegellá-
tásbanazaszemélyrészesül,akitorvosiellátásigény-
bevétele céljából a kórházba több napra szólóan úgy
vesznekfel,hogyakórházifelvételéselbocsátásnapja
közöttmindenéjszakátakórházbantölt,azorvosiellá-
tássalösszefüggésben.

Akórháziellátáselsônapjaakórházifelvételnapja,utol-
sónapja,akórházbóltörténôelbocsátásnapja.

Jelenbiztosításszempontjábólkórháznakminôsülama-
gyarhatóságokáltal,ahatályosjogszabályoknakmegfe-
lelômûködésiengedéllyelrendelkezôéskórházkéntnyil-
vántartottegészségügyiintézmény,amelyállandóorvosi
felügyeletésirányításalattáll.

Jelenbiztosításieseményvonatkozásábanabiztosítóaz
adottbiztosítottravonatkozókockázatviselésmegkezdé-
sétôlszámított3hónapvárakozási idôthatározmeg.A
várakozási idôalattabiztosítókockázatviselésekizáró-
lagabelesetieredetûeseményekreterjedki.Amennyiben
abiztosításiszerzôdésazadottbiztosítottvonatkozásá-
banorvosivizsgálattaljöttlétre,abiztosítóeltekintavá-
rakozásiidôalkalmazásától.

2. Biztosítószolgáltatása

Abiztosítottfolyamatoskórháziápolásaeseténabizto-
sítóaszerzôdôáltalválasztottönrésznapotmeghaladó
ápolásinapokraakötvénybenmeghatározottbiztosítási
összegetfizeti,legfeljebba120kórháziellátásinapra.

Abiztosítónemteljesítszolgáltatástazönrésznapoktarta-
mára,valamintazokraanapokra,amelyekenabiztosított
nemtartózkodikakórházban,vagyazott-tartózkodásának
tartama24óránál rövidebb, a kórházba történô felvétel,
vagyazonnantörténôelbocsátásnapjánakkivételével.

60napotmeghaladókórházitartózkodáseseténabizto-
sítóabiztosítottkéréséreelôlegetfizethet.

3. Aszolgáltatásigénylése

Abiztosításiigényérvényesítéséhezazalábbidokumen-
tumokatkellbenyújtani:
a) akitöltöttkárbejelentônyomtatvány,
b) aszolgáltatásijogosultságotésazazonosíthatóságot
igazolóhatóságiiratok,igazolványokmásolata,

c) abalesettényétéskörülményeitleíróbalesetijegyzô-
könyv,amelytartalmazzaabalesetbekövetkezésének
körülményeit, helyét, pontos idôpontját, a balesetet
szenvedettszemélyadatait,atanúkadataitéselérhe-
tôségeit, amennyiben a baleset munkahelyen, vagy
olyanhelyszínentörtént,aholjegyzôkönyvkészült,

d) közlekedési baleset esetén a rendôrségi helyszíni
jegyzôkönyvmásolata,

e) közlekedési baleset esetén a véralkohol/légalkohol
vizsgálatieredménymásolata,

f) amennyibenabiztosított jármûvezetôjekéntszenve-
dettbalesetet,avezetôiengedélyésaforgalmienge-
délymásolata,

g) akórházizárójelentés,vagyambulánslapmásolata,
h) mûtétileírásmásolat,amennyibenilyenkészült.

Abiztosítóakárigényelbíráláshozafentiekentúlegyéb
okiratokat, igazolásokat és nyilatkozatokatmaga is be-
szerezhet.

4. Ateljesítésikötelezettségkorlátozása

Azáltalánosfeltételek12.pontjábanrészletezettesetek-
benabiztosítómentesülaszolgáltatásikötelezettségalól,
a13.pontbanfelsoroltkörülményekbekövetkezésejelen
biztosítás szempontjából nem minôsül biztosítási ese-
ménynek,abiztosítószolgáltatástnemteljesít.

Kórházi napi térítés
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1. Biztosításiesemény

Abiztosítottkockázatviselésidejealattelszenvedettolyan
elôzménynélküli betegsége vagybalesete, amely köz-
vetlenülésmindenegyéboktólfüggetlenül,abekövetke-
zésétôlszámítottegyévenbelülabiztosítottszakorvos
általelvégzendômûtétiellátásáttesziszükségessé.

Jelenbiztosításszempontjábólmûtétnekminôsülminden
olyan–szakorvosáltal–azorvosiszakmaszabályaisze-
rint végzett sebészeti beavatkozás, amelyet gyógyítás,
vagykórmegállapításacéljábólkórházbanhajtottakvégre.

Jelenbiztosításieseményvonatkozásábanabiztosítóaz
adottbiztosítottravonatkozókockázatviselésmegkezdé-
sétôlszámított3hónapvárakozási idôthatározmeg.A
várakozási idôalattabiztosítókockázatviselésekizáró-
lagabalesetieredetûeseményekreterjedki.Amennyiben
abiztosításiszerzôdésazadottbiztosítottvonatkozásá-
banorvosivizsgálattaljöttlétre,abiztosítóeltekintavá-
rakozásiidôalkalmazásától.

2. Biztosítószolgáltatása

Amennyibenamûtétigazoltanmegtörtént,abiztosítóki-
fizeti a biztosítási eseményre érvényben lévô aktuális
biztosításiösszeget.

Amennyiben ugyanazon balesetbôl kifolyólag többmû-
tétreissorkerül,abiztosítószolgáltatásanemtöbbszö-
rözôdik.

Amûtéti beavatkozást követôkéthétenbelülelvégzett
ugyanazon mûtéti beavatkozás jelen biztosítás szem-
pontjábólnemminôsülújabbbiztosításieseménynek.

3. Aszolgáltatásigénylése

Abiztosításiigényérvényesítéséhezazalábbidokumen-
tumokatkellbenyújtani:
a) akitöltöttkárbejelentônyomtatvány,
b) aszolgáltatásijogosultságotésazazonosíthatóságot
igazolóhatóságiiratok,igazolványokmásolata,

c) abalesettényétéskörülményeitleíróbalesetijegyzô-
könyv,amelytartalmazzaabalesetbekövetkezésének
körülményeit, helyét, pontos idôpontját, a balesetet
szenvedettszemélyadatait,atanúkadataitéselérhe-
tôségeit, amennyiben a baleset munkahelyen, vagy
olyanhelyszínentörtént,aholjegyzôkönyvkészült,

d) közlekedési baleset esetén a rendôrségi helyszíni
jegyzôkönyvmásolata,

e) közlekedési baleset esetén a véralkohol/légalkohol
vizsgálatieredménymásolata,

f) amennyibenabiztosított jármûvezetôjekéntszenve-
dettbalesetet,avezetôiengedélyésaforgalmienge-
délymásolata,

g) akórházizárójelentés,vagyambulánslapmásolata,
h) mûtétileírásmásolata,amennyibenilyenkészült.

Abiztosítóakárigényelbíráláshozafentiekentúlegyéb
okiratokat, igazolásokat és nyilatkozatokatmaga is be-
szerezhet.

4. Ateljesítésikötelezettségkorlátozása

Azáltalánosfeltételek12.pontjábanrészletezettesetek-
benabiztosítómentesülaszolgáltatásikötelezettségalól,
a13.pontbanfelsoroltkörülményekbekövetkezésejelen
biztosítás szempontjából nem minôsül biztosítási ese-
ménynek,abiztosítószolgáltatástnemteljesít.

mûtéti térítés

(egységes)
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1. Biztosításiesemény

Abiztosítottkockázatviselésidejealattelszenvedettolyan
elôzménynélküli betegsége vagybalesete, amely köz-
vetlenülésmindenegyéboktólfüggetlenül,abekövetke-
zésétôlszámítottegyévenbelülabiztosítottszakorvos
általelvégzendômûtétiellátásáttesziszükségessé.

Jelenbiztosításszempontjábólmûtétnekminôsülminden
olyan–szakorvosáltal–azorvosiszakmaszabályaisze-
rint végzett sebészeti beavatkozás, amelyet gyógyítás,
vagykórmegállapításacéljábólkórházbanhajtottakvégre.

Akülönbözômûtéteketabiztosítókategorizálja,csoport-
basoroljaBNOWHO(WorldHealthOrganization)kódok
szerint.Amûtétilistáta3.számúfüggeléktartalmazza.

Jelenbiztosításieseményvonatkozásábanabiztosítóaz
adottbiztosítottravonatkozókockázatviselésmegkezdé-
sétôlszámított3hónapvárakozási idôthatározmeg.A
várakozási idôalattabiztosítókockázatviselésekizáró-
lagabalesetieredetûeseményekreterjedki.Amennyiben
abiztosításiszerzôdésazadottbiztosítottvonatkozásá-
banorvosivizsgálattaljöttlétre,abiztosítóeltekintavá-
rakozásiidôalkalmazásától.

2. Biztosítószolgáltatása

Amennyibenamûtétigazoltanmegtörtént,abiztosítóki-
fizetiakötvénybenmeghatározottbiztosításiösszegnek
azelvégzettmûtétmûtéticsoportjáhozrendeltszázalé-
kosmértékét.

Amennyiben az elvégzett mûtéti beavatkozás a mûtéti
listábanrészletezettmûtéticsoportbannemkerültmeg-
határozásra,amûtétibesorolástabiztosítóorvosaálla-
pítja meg. A biztosító orvosát más orvosok, illetôleg
orvosszakértôitestületekdöntésenemköti.

Amennyiben ugyanazon balesetbôl kifolyólag egy na-
pon, vagy egy eljárásban többmûtétet is végeznek, a
biztosítottalegmagasabbszázalékosbesorolásúmûtét-
heztartozóbiztosításiösszegreleszjogosult.

Amûtéti beavatkozást követôkéthétenbelülelvégzett
ugyanazon mûtéti beavatkozás jelen biztosítás szem-
pontjábólnemminôsülújabbbiztosításieseménynek.

3. Aszolgáltatásigénylése

Abiztosításiigényérvényesítéséhezazalábbidokumen-
tumokatkellbenyújtani:
a) akitöltöttkárbejelentônyomtatvány,
b) aszolgáltatásijogosultságotésazazonosíthatóságot
igazolóhatóságiiratok,igazolványokmásolata,

c) abalesettényétéskörülményeitleíróbalesetijegyzô-
könyv,amelytartalmazzaabalesetbekövetkezésének
körülményeit, helyét, pontos idôpontját, a balesetet
szenvedettszemélyadatait,atanúkadataitéselérhe-
tôségeit, amennyiben a baleset munkahelyen, vagy
olyanhelyszínentörtént,aholjegyzôkönyvkészült,

d) közlekedési baleset esetén a rendôrségi helyszíni
jegyzôkönyvmásolata,

e) közlekedési baleset esetén a véralkohol/légalkohol
vizsgálatieredménymásolata,

f) amennyibenabiztosított jármûvezetôjekéntszenve-
dettbalesetet,avezetôiengedélyésaforgalmienge-
délymásolata,

g) akórházizárójelentés,vagyambulánslapmásolata,
h) mûtétileírásmásolata,amennyibenilyenkészült.

Abiztosítóakárigényelbíráláshozafentiekentúlegyéb
okiratokat, igazolásokat és nyilatkozatokatmaga is be-
szerezhet.

4. Ateljesítésikötelezettségkorlátozása

Azáltalánosfeltételek12.pontjábanrészletezettesetek-
benabiztosítómentesülaszolgáltatásikötelezettségalól,
a13.pontbanfelsoroltkörülményekbekövetkezésejelen
biztosítás szempontjából nem minôsül biztosítási ese-
ménynek,abiztosítószolgáltatástnemteljesít.

Jelenbiztosításieseményvonatkozásábannemminôsül
mûtétnekésabiztosítónemteljesítszolgáltatástazaláb-
bibeavatkozásokelvégzésekapcsán:

Nagyvérköriartériadiagnosztikuskatéterezése;gyomor-
tükrözéssoránvégzettkimetszésesszövettanivizsgálat;
szövettanivizsgálatimintavételbôrönátemlôbôl;hörgô-
tükrözés;diagnosztikusízületicsôtükrözés;koszorúserek
vizsgálataérfestéssel;ultrahangosvesekôzúzás;orrtörés
helyreállítása;fogsebészetieltávolítása;fogászaticsont-
plasztika;dobhártya„felszúrása”;orrvérzésellátásaed-
zôszerrel;mandula eltávolítása; gátmetszés; terhesség
megszakítása;belsôfémrögzítéseltávolítása;emlôplasz-
tika;bôrvarrat;bôrfüggelékkimetszése;nôkmûvimeddô-
vététele;idegentesteltávolításaszaruhártyából;könny-
tömlôátmosása;tetováláseltávolítása;sebkötözés,tisz-
títás;csuklótörészárthelyretétele;ficamzárthelyretéte-
le; combcsontba fúrt dróttal történô húzatás; ízületbe
adottinjekció;vérátömlesztés;mûvese-kezelés.

mûtéti térítés

(Kategorizált)
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1. Biztosításiesemény

Abiztosítottkockázatviselésidejealattelszenvedettolyan
– a rá vonatkozó kockázatviselés kezdetéhez képest –
elôzménynélkülibetegségevagybaleseti testisérülése,
amelynek következtében azOrszágosRehabilitációs és
SzociálisSzakértôiIntézetszakvéleményeabiztosítottnál
79%-ot meghaladó mértékû egészségkárosodást állapít
megfeltéve,hogyabiztosítottanyugdíjbiztosításiigazga-
tásiszervnélarokkantsággalösszefüggôigénybejelentést
akockázatviseléstartamaalattkezdeményezi.

Jelenbiztosításieseményvonatkozásábanabiztosítóaz
adottbiztosítottravonatkozókockázatviselésmegkezdé-
sétôlszámított3hónapvárakozási idôthatározmeg.A
várakozási idôalattabiztosítókockázatviselésekizáró-
lagabalesetieredetûeseményekreterjedki.Amennyiben
abiztosításiszerzôdésazadottbiztosítottvonatkozásá-
banorvosivizsgálattaljöttlétre,abiztosítóeltekintavá-
rakozásiidôalkalmazásától.

2. Biztosítószolgáltatása

Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító
kifizetiazorvosszakértôiszakvéleménykiadásánaknap-
jánhatályosbiztosításiösszeget.Amennyibenaszakvé-
leménykiadásánakidôpontjábanabiztosításiszerzôdés
megszûnt,abiztosítóamegszûnésekorhatályosbiztosí-
tásiösszegettéríti.

A biztosítási összeg kifizetésével az adott szerzôdés
adottbiztosítottravonatkozóvalamennyirokkantságife-
dezetemegszûnik.

Indokolt esetben a biztosító a végleges orvosszakértôi
szakvéleménykiadásaelôttelôlegetfizethet.

3. Aszolgáltatásigénylése

Abiztosításiigényérvényesítéséhezazalábbidokumen-
tumokatkellbenyújtani:

a) akitöltöttkárbejelentônyomtatvány,
b) aszolgáltatásijogosultságotésazazonosíthatóságot
igazolóhatóságiiratok,igazolványokmásolata,

c) abalesettényétéskörülményeitleíróbalesetijegyzô-
könyv,amelytartalmazzaabalesetbekövetkezésének
körülményeit, helyét, pontos idôpontját, a balesetet
szenvedettszemélyadatait,atanúkadataitéselérhe-
tôségeit, amennyiben a baleset munkahelyen, vagy
olyanhelyszínentörtént,aholjegyzôkönyvkészült,

d) közlekedési baleset esetén a rendôrségi helyszíni
jegyzôkönyvmásolata,

e) közlekedési baleset esetén a véralkohol/légalkohol
vizsgálatieredménymásolata,

f) amennyibenabiztosított jármûvezetôjekéntszenve-
dettbalesetet,avezetôiengedélyésaforgalmienge-
délymásolata,

g) a keresôképtelenségmegállapítására jogosult orvos
általkiállított,ahatályosjogszabályokszerintakere-
sôképtelenség igazolására rendszeresített nyomtat-
ványmásolata(orvosiigazolásakeresôképtelenállo-
mánybavételrôl),

h) TBI-II.rokkantságeseténanyugdíjbiztosítóhatároza-
tának és a határozat mellékleteinek (orvosszakértôi
intézetszakvéleményének)másolata,

i) akezelôorvosvagyháziorvosnyilatkozataabiztosí-
tási eseménnyel okozati összefüggésbe hozható
alapbetegségekelsôkórismézésnekpontos idôpont-
jával.

Abiztosítóakárigényelbíráláshozafentiekentúlegyéb
okiratokat, igazolásokat és nyilatkozatokatmaga is be-
szerezhet.

4. Ateljesítésikötelezettségkorlátozása

Azáltalánosfeltételek12.pontjábanrészletezettesetek-
benabiztosítómentesülaszolgáltatásikötelezettségalól,
a13.pontbanfelsoroltkörülményekbekövetkezésejelen
biztosítás szempontjából nem minôsül biztosítási ese-
ménynek,abiztosítószolgáltatástnemteljesít.

tB i-ii. roKKantság
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K ü l ö n ö s  f e l t é t e l e k  –  B a l e s e t -  é s  b e t e g s é g b i z t o s í t á s o k

1. Biztosításiesemény

A biztosított kockázatviselés ideje alatt elszenvedett
olyan–arávonatkozókockázatviseléskezdetéhezké-
pest–elôzménynélkülibetegségevagybalesetitestisé-
rülése,amelynekkövetkeztébenazOrszágosRehabili-
tációs és Szociális Szakértôi Intézet szakvéleménye a
biztosítottnál79%-otmeghaladómértékûegészségkáro-
sodástállapítmeg,vagy50–79%közéesôegészségká-
rosodástállapítmeg,amelynekrehabilitációjaazorvos-
szakértôiintézetszakvéleményealapjánnemjavasolt.

Jelenbiztosításieseményvonatkozásábanabiztosítóaz
adottbiztosítottravonatkozókockázatviselésmegkezdé-
sétôlszámított3hónapvárakozási idôthatározmeg.A
várakozási idôalattabiztosítókockázatviselésekizáró-
lagabalesetieredetûeseményekreterjedki.Amennyi-
benabiztosításiszerzôdésazadottbiztosítottvonatko-
zásábanorvosivizsgálattaljöttlétre,abiztosítóeltekinta
várakozásiidôalkalmazásától.

2. Biztosítószolgáltatása

Amennyiben az orvosszakértôi intézet szakvéleménye
alapjánabiztosítottrehabilitációjanemjavasolt,abizto-
sítókifizetiazorvosszakértôiszakvéleménykiadásának
napjánhatályosbiztosításiösszeget.Amennyibenaszak-
véleménykiadásánakidôpontjábanabiztosításiszerzô-
désmegszûntabiztosítóamegszûnésekorhatályosbiz-
tosításiösszegettéríti.

A biztosítási összeg kifizetésével az adott szerzôdés
adottbiztosítottravonatkozóvalamennyirokkantságife-
dezetemegszûnik.

Amennyibenazorvosszakértôiintézetszakvéleményea
biztosítottatrehabilitációrajavasolja,abiztosítóaz orvos-
szakértôiszakvéleménykiadásánaknapjánhatályos biz-
tosítási összeg 50%-át fizeti. Amennyiben a szakvéle-
mény kiadásának idôpontjában a biztosítási szerzôdés
megszûntabiztosítóamegszûnésekorhatályosbiztosí-
tásiösszeg50%-áttéríti.

Indokolt esetben a biztosító a végleges orvosszakértôi
szakvéleménykiadásaelôttelôlegetfizethet.

3. Aszolgáltatásigénylése

Abiztosításiigényérvényesítéséhezazalábbidokumen-
tumokatkellbenyújtani:
a) akitöltöttkárbejelentônyomtatvány,
b) aszolgáltatásijogosultságotésazazonosíthatóságot
igazolóhatóságiiratok,igazolványokmásolata,

c) abalesettényétéskörülményeitleíróbalesetijegyzô-
könyv,amelytartalmazzaabalesetbekövetkezésének
körülményeit, helyét, pontos idôpontját, a balesetet
szenvedettszemélyadatait,atanúkadataitéselérhe-
tôségeit, amennyiben a baleset munkahelyen, vagy
olyanhelyszínentörtént,aholjegyzôkönyvkészült,

d) közlekedési baleset esetén a rendôrségi helyszíni
jegyzôkönyvmásolata,

e) közlekedési baleset esetén a véralkohol/légalkohol
vizsgálatieredménymásolata,

f) amennyibenabiztosított jármûvezetôjekéntszenve-
dettbalesetet,avezetôiengedélyésaforgalmienge-
délymásolata,

g) a keresôképtelenségmegállapítására jogosult orvos
általkiállított,ahatályosjogszabályokszerintakere-
sôképtelenség igazolására rendszeresített nyomtat-
ványmásolata(orvosiigazolásakeresôképtelenállo-
mánybavételrôl),

h) TBI-II-III.rokkantságeseténanyugdíjbiztosítóhatáro-
zatánakésahatározatmellékleteinek(orvosszakértôi
intézetszakvéleményének)másolata,

i) akezelôorvosvagyháziorvosnyilatkozataabiztosí-
tási eseménnyel okozati összefüggésbe hozható
alapbetegségekelsôkórismézésnekpontos idôpont-
jával.

Abiztosítóakárigényelbíráláshozafentiekentúlegyéb
okiratokat, igazolásokat és nyilatkozatokatmaga is be-
szerezhet.

4. Ateljesítésikötelezettségkorlátozása

Azáltalánosfeltételek12.pontjábanrészletezettesetek-
benabiztosítómentesülaszolgáltatásikötelezettségalól,
a13.pontbanfelsoroltkörülményekbekövetkezésejelen
biztosítás szempontjából nem minôsül biztosítási ese-
ménynek,abiztosítószolgáltatástnemteljesít.

tB i-ii-iii.
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K ü l ö n ö s  f e l t é t e l e k  –  B a l e s e t -  é s  b e t e g s é g b i z t o s í t á s o k

1. Biztosításiesemény

A biztosított kockázatviselés ideje alatt elszenvedett
olyan–arávonatkozókockázatviseléskezdetéhezké-
pest–elôzménynélkülibetegségevagybalesetitestisé-
rülése,amelyközvetlenülésmindenegyéboktólfügget-
lenül,abalesetbekövetkezésétôlszámítottegyévenbe-
lülabiztosított–aszerzôdôáltalválasztottésakötvény-
ben is feltüntetett önrésznapot meghaladó – orvosi
szempontbólindokoltkeresôképtelenségétidézielô.

Jelenbiztosításszempontjábólkeresôképtelennekminô-
sülabiztosított,haakockázatviseléstartamaalattbekö-
vetkezett balesete vagy betegsége folytán saját jogon
keresôképtelenállománybaveszikés táppénz igénybe-
vételérejogosult.Akeresôképtelenségtartamátésmeg-
alapozottságátahatályosjogszabályokszerintfeljogosí-
tottorvos,illetvekórházigazolhatja.

Jelenbiztosításieseményvonatkozásábanabiztosítóaz
adottbiztosítottravonatkozókockázatviselésmegkezdé-
sétôlszámított3hónapvárakozási idôthatározmeg.A
várakozási idôalattabiztosítókockázatviselésekizáró-
lagabalesetieredetûeseményekreterjedki.Amennyiben
abiztosításiszerzôdésazadottbiztosítottvonatkozásá-
banorvosivizsgálattaljöttlétre,abiztosítóeltekintavá-
rakozásiidôalkalmazásától.

2. Biztosítószolgáltatása

A biztosított folyamatos keresôképtelensége esetén a
biztosítóaszerzôdôáltalválasztottönrésznapotmegha-
ladókeresôképtelenséginapokraakötvénybenmeghatá-
rozott ésakeresôképtelenségkezdetekoraktuálisbizto-
sítási összeget fizeti. Baleset esetén a biztosító legfel-
jebb 300 napra, betegségi eredetû keresôképtelenség
eseténlegfeljebb150napranyújtszolgáltatást.

Abiztosítónemteljesítszolgáltatástazönrésznapoktar-
tamára.

60napotmeghaladókeresôképtelenségeseténabizto-
sítóabiztosítottkéréséreelôlegetfizethet.

3. Aszolgáltatásigénylése

Abiztosításiigényérvényesítéséhezazalábbidokumen-
tumokatkellbenyújtani:
a) akitöltöttkárbejelentônyomtatvány,
b) aszolgáltatásijogosultságotésazazonosíthatóságot
igazolóhatóságiiratok,igazolványokmásolata,

c) abalesettényétéskörülményeitleíróbalesetijegyzô-
könyv,amelytartalmazzaabalesetbekövetkezésének
körülményeit, helyét, pontos idôpontját, a balesetet
szenvedettszemélyadatait,atanúkadataitéselérhe-
tôségeit, amennyiben a baleset munkahelyen, vagy
olyanhelyszínentörtént,aholjegyzôkönyvkészült,

d) közlekedési baleset esetén a rendôrségi helyszíni
jegyzôkönyvmásolata,

e) közlekedési baleset esetén a véralkohol/légalkohol
vizsgálatieredménymásolata,

f) amennyibenabiztosított jármûvezetôjekéntszenve-
dettbalesetet,avezetôiengedélyésaforgalmienge-
délymásolata,

g) a keresôképtelenségmegállapítására jogosult orvos
általkiállított,ahatályosjogszabályokszerintakere-
sôképtelenség igazolására rendszeresített nyomtat-
ványmásolata(orvosiigazolásakeresôképtelenállo-
mánybavételrôl),

h) akórházizárójelentés,vagyambulánslapmásolata,
i) mûtétileírásmásolat,amennyibenilyenkészült,
j) a 30 napot meghaladó gyógytartamról szóló orvosi
igazolásmásolata,

k) akut szakorvosi ellátásdokumentumai (azorvosi je-
lentésvalamennyisérülés jellegénekésmértékének
leírásávalésdiagnózisával,illetôlegazegészségkáro-
sodásmértékénekigazolásával,röntgenleletek,kont-
rollvizsgálatokdokumentumai),

l) akezelôorvosvagyháziorvosnyilatkozataabiztosítá-
sieseménnyelokozatiösszefüggésbehozhatóalap-
betegségekelsôkórismézésnekpontosidôpontjával.

Abiztosítóakárigényelbíráláshozafentiekentúlegyéb
okiratokat, igazolásokat és nyilatkozatokatmaga is be-
szerezhet.

4. Ateljesítésikötelezettségkorlátozása

Azáltalánosfeltételek12.pontjábanrészletezettesetek-
benabiztosítómentesülaszolgáltatásikötelezettségalól,
a13.pontbanfelsoroltkörülményekbekövetkezésejelen
biztosítás szempontjából nem minôsül biztosítási ese-
ménynek,abiztosítószolgáltatástnemteljesít.

KeresôKéptelenség
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K ü l ö n ö s  f e l t é t e l e k  –  B a l e s e t -  é s  b e t e g s é g b i z t o s í t á s o k

1. Biztosításiesemény

A biztosított kockázatviselés ideje alatt elszenvedett
olyan–arávonatkozókockázatviseléskezdetéhezké-
pest–elôzménynélkülibetegségevagybalesetitestisé-
rülése,amelyközvetlenülésmindenegyéboktólfügget-
lenül,abalesetbekövetkezésétôlszámítottegyévenbe-
lül a biztosított 30 napon túl gyógyuló sérülését vagy
betegségétokozza.

Jelen biztosítás szempontjából 30 napon túl gyógyuló
sérülésnekminôsül, haabiztosítottat legalább30egy-
mástkövetônaptárinaponorvosáltaligazoltan,keresô-
képtelennekminôsítették,vagyaziskolalátogatásiköte-
lezettségalólorvosielôírásrafelmentették.

Jelenbiztosításieseményvonatkozásábanabiztosítóaz
adottbiztosítottravonatkozókockázatviselésmegkezdé-
sétôlszámított3hónapvárakozási idôthatározmeg.A
várakozási idôalattabiztosítókockázatviselésekizáró-
lagabalesetieredetûeseményekreterjedki.Amennyiben
abiztosításiszerzôdésazadottbiztosítottvonatkozásá-
banorvosivizsgálattaljöttlétre,abiztosítóeltekintavá-
rakozásiidôalkalmazásától.

2. Biztosítószolgáltatása

Biztosításieseménybekövetkezéseeseténabiztosítóa
balesetbekövetkezésekorhatályosbiztosításiösszeget
fizetimeg.

Ugyanazonbalesetbôleredô,egymástkövetô,többszöri
gyógytartamoknemadódnakössze.

Abiztosítóegybiztosításiidôszakraésegybiztosítottra
vonatkozótérítésénekfelsôhatáraabiztosításiösszeg,
amely egybiztosítási idôszakonbelül nem többszöröz-
hetô.

3. Aszolgáltatásigénylése

Abiztosításiigényérvényesítéséhezazalábbidokumen-
tumokatkellbenyújtani:
a) akitöltöttkárbejelentônyomtatvány,
b) aszolgáltatásijogosultságotésazazonosíthatóságot
igazolóhatóságiiratok,igazolványokmásolata,

c) abalesettényétéskörülményeitleíróbalesetijegyzô-
könyv,amelytartalmazzaabalesetbekövetkezésének
körülményeit, helyét, pontos idôpontját, a balesetet
szenvedettszemélyadatait,atanúkadataitéselérhe-
tôségeit, amennyiben a baleset munkahelyen, vagy
olyanhelyszínentörtént,aholjegyzôkönyvkészült,

d) közlekedési baleset esetén a rendôrségi helyszíni
jegyzôkönyvmásolata,

e) közlekedési baleset esetén a véralkohol/légalkohol
vizsgálatieredménymásolata,

f) amennyibenabiztosított jármûvezetôjekéntszenve-
dettbalesetet,avezetôiengedélyésaforgalmienge-
délymásolata,

g) akórházizárójelentés,vagyambulánslapmásolata,
h) a 30 napot meghaladó gyógytartamról szóló orvosi
igazolásmásolata,

i) akutszakorvosiellátásdokumentumainak(azorvosije-
lentésvalamennyisérülés jellegénekésmértékének
leírásávalésdiagnózisával, illetôlegazegészségká-
rosodás mértékének igazolásával, röntgenleletek,
kontrollvizsgálatokdokumentumai)másolata.

Abiztosítóakárigényelbíráláshozafentiekentúlegyéb
okiratokat, igazolásokat és nyilatkozatokatmaga is be-
szerezhet.

4. Ateljesítésikötelezettségkorlátozása

Azáltalánosfeltételek12.pontjábanrészletezettesetek-
benabiztosítómentesülaszolgáltatásikötelezettségalól,
a13.pontbanfelsoroltkörülményekbekövetkezésejelen
biztosítás szempontjából nem minôsül biztosítási ese-
ménynek,abiztosítószolgáltatástnemteljesít.

gyógyulási támogatás
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1. Biztosításiesemény

Abiztosított–kockázatviselésidejealattbekövetkezett–
balesetivagybetegségieredetûhalálaesetén,atemeté-
siszertartástkövetôenabiztosítókifizetiakedvezménye-
zettnek az adott biztosítási eseményre meghatározott
aktuálisbiztosításiösszeget.

Jelenbiztosításieseményvonatkozásábanabiztosítóaz
adottbiztosítottravonatkozókockázatviselésmegkezdé-
sétôlszámított3hónapvárakozási idôthatározmeg.A
várakozási idôalattabiztosítókockázatviselésekizáró-
lagabalesetieredetûeseményekreterjedki.Amennyiben
abiztosításiszerzôdésazadottbiztosítottvonatkozásá-
banorvosivizsgálattaljöttlétre,abiztosítóeltekintavá-
rakozásiidôalkalmazásától.

2. Biztosítószolgáltatása

Biztosításieseménybekövetkezéseesetén,abiztosítóa
kötvényben meghatározott biztosítási összeget fizeti
megakedvezményezettnek.

3. Aszolgáltatásigénylése

Abiztosításiigényérvényesítéséhezazalábbidokumen-
tumokatkellbenyújtani:
a) akitöltöttkárbejelentônyomtatvány,
b) aszolgáltatásijogosultságotésazazonosíthatóságot
igazolóhatóságiiratok,igazolványokmásolata,

c) abalesettényétéskörülményeitleíróbalesetijegyzô-
könyv, amely tartalmazza a baleset bekövetkezésé-
nekkörülményeit,helyét,pontosidôpontját,abalese-

tetszenvedettszemélyadatait,atanúkadataitésel-
érhetôségeit, amennyiben a baleset munkahelyen,
vagyolyanhelyszínen történt, ahol jegyzôkönyv ké-
szült,

d) közlekedési baleset esetén a rendôrségi helyszíni
jegyzôkönyvmásolata,

e) közlekedési baleset esetén a véralkohol/légalkohol
vizsgálatieredménymásolata,

f) amennyibenabiztosított jármûvezetôjekéntszenve-
dettbalesetet,avezetôiengedélyésaforgalmienge-
délymásolata,

g) halottianyakönyvikivonatmásolata,
h) halálokát igazolóorvosi,vagyhatóságibizonyítvány
(halottvizsgálatibizonyítvány)másolata,

i) abiztosított halálátokozóbetegségelsôdiagnoszti-
zálásánakidôpontját,abetegséglefolyásáttartalma-
zóorvosiiratok,

j) amennyibenabiztosítottnem jelöltnévszerintiked-
vezményezettet, jogerôs hagyatékátadó végzés,
öröklésibizonyítvány.

Abiztosítóakárigényelbíráláshozafentiekentúlegyéb
okiratokat, igazolásokat és nyilatkozatokatmaga is be-
szerezhet.

4. Ateljesítésikötelezettségkorlátozása

Azáltalánosfeltételek12.pontjábanrészletezettesetek-
benabiztosítómentesülaszolgáltatásikötelezettségalól,
a13.pontbanfelsoroltkörülményekbekövetkezésejelen
biztosítás szempontjából nem minôsül biztosítási ese-
ménynek,abiztosítószolgáltatástnemteljesít.

temetési hozzájárulás
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1. Biztosításiesemény

Biztosításieseménynekminôsülazalábbi–abiztosított
nevérekiállított–okmányokvalamelyikénekeltulajdoní-
tása,abiztosítottáltaltörténôelvesztése,vagyegyéb,a
biztosítottszándékátólfüggetlenmegsemmisülése:

•vállalkozóiigazolvány
•személyazonosítóigazolvány
•lakcímkártya
•diákigazolvány
•útlevél
•vezetôiengedély
•nemzetközivezetôiengedély
•gépjármûforgalmiengedély
•zöldkártya
•adóigazolvány
•TAJ-kártya

Nemminôsülbiztosításieseménynekésabiztosítónem
térítimegazalábbiokmányokbiztosítottáltaltörténôel-
vesztése,eltulajdonításvagyegyébabiztosítottszándé-
kátólfüggetlenmegsemmisülésmiattkeletkezettkárokat:

•születésianyakönyvikivonat
•házasságianyakönyvikivonat

•halottianyakönyvikivonat
•gépjármûtörzskönyv

2. Abiztosítószolgáltatása

A biztosító az elveszett okmányok újra beszerzésének
számlávaligazoltköltségéttérítimegavalóságoskármér-
tékéig,demaximumabiztosításiösszegmértékéig,do-
kumentumtípusonkéntésbiztosításiidôszakonkéntleg-
feljebbegyalkalommal.

3. Aszolgáltatásigénylése

Abiztosításiigényérvényesítéséhezazalábbidokumen-
tumokatkellbenyújtani:

a) akitöltöttkárbejelentônyomtatvány,
b) aszolgáltatásijogosultságotésazazonosíthatóságot
igazolóhatóságiiratok,igazolványokmásolata,

c) apótoltdokumentumokújrabeszerzésévelkapcsola-
tosankeletkezettvalamennyiszámla,igazolás,egyéb
dokumentumokmásolata.

Abiztosítóakárigényelbíráláshozafentiekentúlegyéb
okiratokat, igazolásokat és nyilatkozatokatmaga is be-
szerezhet.

oKmányoK elvesztése
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Károsodásjellege Rokkantságifok(%)
Mindkétszemlátóképességénekteljeselvesztése 100%
Mindkétfülhallóképességénekteljeselvesztése 100%
Egyikfelsôvégtagvállízülettôlvalóteljeselvesztése,vagyteljesmûködésképtelensége 70%
Egyikalsóvégtagcombközépfölöttvalóteljeselvesztése,vagymûködésképtelensége 70%
Egyikfelsôvégtagkönyökízületfölöttvalóteljeselvesztése,vagymûködésképtelensége 65%
Egyikfelsôvégtagkönyökízületalattvalóteljeselvesztése,vagymûködésképtelensége 60%
Egyikkézteljeselvesztése,vagyteljesmûködésképtelensége 60%
Egyikalsóvégtagcombközépigvalóteljeselvesztése,vagymûködésképtelensége 60%
Abeszélôképességteljeselvesztése 60%
Egyikalsóvégtag,lábszárközépigvalóteljeselvesztése,vagymûködésképtelensége 50%
Egyikszemlátóképességénekteljeselvesztése,haamásikszemép 40%
Egyikhüvelykujjteljeselvesztése,vagymûködésképtelensége 30%
Egyiklábfejbokaszintjébenvalóelvesztése,vagyteljesmûködésképtelensége 30%
Egyikfülhallóképességénekteljeselvesztése,haamásikfülép 30%
Egyikmutatóujjteljeselvesztése,vagymûködésképtelensége 20%
Bármelymásujjteljeselvesztése,vagymûködésképtelensége 10%
Aszaglóérzékteljeselvesztése 10%
Egyiknagylábujjteljeselvesztése,vagymûködésképtelensége 5%
Azízlelôképességteljeselvesztése 5%
Bármelymáslábujjteljeselvesztése,vagymûködésképtelensége 2%

Rokkantságitáblázat

IV. Függelék
1.számúfüggelék
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Rokkantságifok Térítésiszázalék
26% 27%
27% 29%
28% 31%
29% 33%
30% 35%
31% 37%
32% 39%
33% 41%
34% 43%
35% 45%
36% 47%
37% 49%
38% 51%
39% 53%
40% 55%
41% 57%
42% 59%
43% 61%
44% 63%
45% 65%
46% 67%
47% 69%
48% 71%
49% 73%
50% 75%
51% 78%
52% 81%
53% 84%
54% 87%
55% 90%
56% 93%
57% 96%
58% 99%
59% 102%
60% 105%
61% 108%
62% 111%

Progresszívtérítésiszázalékok

2.számúfüggelék

Rokkantságifok Térítésiszázalék
63% 114%
64% 117%
65% 120%
66% 123%
67% 126%
68% 129%
69% 132%
70% 135%
71% 138%
72% 141%
73% 144%
74% 147%
75% 150%
76% 153%
77% 156%
78% 159%
79% 162%
80% 165%
81% 168%
82% 171%
83% 174%
84% 177%
85% 180%
86% 183%
87% 186%
88% 189%
89% 192%
90% 195%
91% 198%
92% 201%
93% 204%
94% 207%
95% 210%
96% 213%
97% 216%
98% 219%
99% 222%
100% 225%
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Kategorizáltmûtétilista

3.számúfüggelék

Egyszerûmûtétek(25%) WHO-kód

Szemlencseeltávolítás 51440
Szemlencsebeültetés 51470
Dobhártyaplasztika 51950
Visszerekeltávolítása 53844
Méhszájplasztika 56741
Laparoszkópospetefészekeltávolítás 56518
Császármetszés 57400
Arctöréseknyílthelyreállítása 57670
Bütyökmûtét 57829
Csonttörésekbôrönkeresztültörténôdróttûzése 57900
Külboka-szalagvarrata 58130
Achilles-ínszakadáshelyreállítása 5837H
Kézujjamputáció 58400
Emlôcsomókimetszése 58600

Közepesmûtétek(50%) WHO-kód

Pacemakerbeültetése 53777
Embóliaeltávolításcombverôérbôl 53807
Lépeltávolítás 54130
Gyomorrészlegeseltávolítása 54361
Féregnyúlványeltávolítása 54430
Epehólyageltávolítása 55110
Lágyéksérvmûtét 55300
Prosztatahúgycsövönkeresztülikisebbítése 56011
Féloldalipetefészekeltávolítása 56520
Méheltávolításhasiúton 56830
Pajzsmirigyeltávolítás 50630
Kötôhártyavarrat 51150
Combnyak-szegezés 57902
Húzóhurkoscsöntrögzítés 57922
Csavarozás 57924
Combamputáció 58480
Emlôeltávolítás 58610

Nagymûtétek(100%) WHO-kód

Vastagbélteljeseltávolítása 54560
Koszorúér-áthidalómûtétek 53611
Zártbillentyûbemetszésakéthegyûbillentyûn 53502
Hasiaortatágulateltávolítása 5382L
Érpótlás 53836
Szivárványhártyaeltávolítás 51358
Üvegtestcsere 51570
Szemeltávolítás 51630
Félkörösívjáratokkimetszése 52070
Teljesgégeeltávolítás 53030
Mûvigégeképzés 53163

Kiemeltmûtétek(200%) WHO-kód

Agydaganateltávolítás 5014F
Koponyacsonttumoreltávolítás 50151
Benyomatoskoponyatörésellátása 50200
Gerincvelôidekompressziósmûtétek 50303
Ideggyökgerinccsatornánbelülimûtéte 50311
Gerincvelôidaganatokeltávolítása 50337
Tüdôlebenyeltávolítása 53240
Tüdôátültetés 53340
Akéthegyûbillentyûpótlásamechanikus
mûbillentyûvel 53522
Billentyûplasztikaakéthegyûbillentyûn 53531
Daganateltávolításaaszívkamrából 53734
Szívkamraisérülésellátása 53743
Szívátültetés 53750
Májátültetés 55040
Teljescsípôprotézis 58151
Térdprotézisbeültetése 5814L


