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Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok 
Feltételei 

1. Általános rendelkezések
a)	 	Az	NN	Biztosító	Zrt.	(a	továbbiakban:	Biztosító)	jelen	Feltételekben	meghatározottak	szerint	kívánja	a	www.nn.hu/

online-szerzodeskotes/balesetbiztositas/kalkulator	online	szerződéskötési	felületen	(a	továbbiakban	online	szerződéskötési	
felület)	elektronikus	úton	megköthető	biztosítási	szerződésekre	vonatkozó	különös	rendelkezéseket	összefoglalni.	

b)		A	Biztosító	a	csökkentett	induló	biztosítási	összegéről	szóló	Záradékkal	ellátott	441 jelű	kockázati	életbiztosítás,	mint	alap-
biztosítás	és	az	ahhoz	köthető,	az	NN	Balesetbiztosítási	csomagok	Kiegészítő	Feltételei	2.3.	pontjában	meghatározott	kiegé-
szítő	biztosítások	kombinálásával	olyan	élet-	és	balesetbiztosítási	csomagokat	hozott	létre,	amelyekre	vonatkozó	biztosítási	
szerződés	elektronikus	úton	is	megköthető	(a	továbbiakban	Online	megköthető	biztosítási	csomagok).	

c)	 	Az	Online	megköthető	biztosítási	csomagokra	a	jelen	Feltételek	is	alkalmazandók	azzal,	hogy	azok	a	Biztosító	Általános	
Életbiztosítási	Szabályzatával	(a	továbbiakban:	ÁÉSZ),	az	alapbiztosítás	különös	feltételeivel,	valamint	a	balesetbiztosítási	
csomagok	egyes	kiegészítő	biztosításainak	különös	feltételeivel	(a	továbbiakban	Különös	Feltételek),	valamint	az	NN	Bal-
esetbiztosítási	csomagok	Kiegészítő	Feltételeivel	(a	továbbiakban	Kiegészítő	Feltételek)	együtt	–	ellenkező	kikötés	hiányá-
ban	–	a	Biztosító	Online	megköthető	biztosítási	csomagok	szerződési	feltételeit	képezik,	feltéve,	hogy	a	szerződést	ezekre	
hivatkozva	kötötték.	Az	alapbiztosításra,	a	kiegészítő	biztosításokra,	illetve	a	balesetbiztosítási	csomagokra	külön	biztosítási	
feltételek	vonatkoznak.

d)		A	jelen	Feltételek	és	az	ÁÉSZ,	valamint	a	Különös	Feltételek,	és	a	Kiegészítő	Feltételek	eltérése	esetén	a	jelen	Feltételek	
rendelkezései	az	irány	adóak.	A	jelen	Feltételekben	nem	szabályozott	kérdésekben	az	ÁÉSZ	és	a	vonatkozó	Különös	Feltéte-
lek,	a	Kiegészítő	Feltételek,	valamint	a	hatályos	magyar	jogszabályok	az	irány	adóak.

e)  Jelen Feltételek tartalmazzák a Biztosító korábbi gyakorlatától való lényeges eltéréseket is.

2. A biztosítással kapcsolatos fogalmak meghatározása az Online megköthető biztosítási csomagokra 
a)	 	Biztosítási	ajánlat:	a	biztosítási	szerződést	megalapozó,	a	biztosítási	szerződés	létrejöttéhez	szükséges	minden	lényeges	

adatot	tartalmazó,	az	online	szerződéskötési	felületen	kitöltött	dokumentum,	amelyen	a	Szerződő	(ajánlattevő)	ajánlatot	
tesz	a	biztosítási	szerződés	megkötésére.	Az	ajánlattevő	az	ajánlatához	annak	megtételétől	számított	15 napig,	ha	az	aján-
lat	elbírálásához	egészségügyi	kockázatfelmérésre	van	szükség,	60 napig	van	kötve.	Tekintettel	arra,	hogy	a	Szerződő	
fogyasztó,	a	biztosítási	szerződés	létrejötte	szempontjából	jelentősége	lehet	annak,	hogy	az	ajánlatot	a	Biztosító	által	rend-
szeresített	ajánlati	lapon	teszi-e	meg	(lásd	ÁÉSZ 6.	§-ának	(6)	bekezdése).

3. A biztosítási szerződés alanyai
A	biztosítási	szerződés	alanyai	az	ÁÉSZ 3.	§-ában	kerültek	meghatározásra.	Jelen	fejezet	az	Online	megköthető	biztosítási	
csomagokra	vonatkozó	kiegészítéseket,	különös	rendelkezéseket	tartalmazza.
a)	 	Szerződő:	az	a	fél,	aki	a	biztosítási	szerződést	a	Biztosítóval	megköti,	és	aki	a	biztosítási	díj	megfizetésére	kötelezettséget	

vállal. A Szerződő fogyasztónak minősülő természetes személy lehet. A Szerződő az alapbiztosítás Biztosítottja.
b)		Biztosított:	az	a	természetes	személy,	akinek	egészségére,	testi	épségére	a	Biztosító	kockázatviselése	vonatkozik.	A Biztosí-

tott az lehet, aki a szerződés megkötésekor a 18. életévét már betöltötte, de a 60. életévét még nem töltötte be. 
  Az alapbiztosítás Biztosítottja és az Online megköthető biztosítási csomagok egyes kiegészítő biztosításainak Főbiztosí-

tottja megegyezik. 
	 	Online	megköthető	biztosítási	csomagok	egyes	kiegészítő	biztosításainak	a	vonatkozó	Különös	Feltételeiben	meghatá-

rozottak	szerint	a	Biztosító	lehetőséget	ad	arra,	hogy	a	Főbiztosítottal	együtt	több	Egyéb	biztosított	is	Biztosítottá	váljon	
az alábbiak szerint:

	 	•			 		Egyéb	18 éven	felüli	biztosított:	a	Főbiztosított	mellett	a	biztosítási	szerződésben	megnevezett	biztosított	másik	személy,	
aki	a	18.	életévét	már	betöltötte.

    A biztosítási fedezet Egyéb 18 éven felüli biztosítottra a biztosítási szerződés megkötésekor nem lehet kiterjeszteni, 
azonban	a	biztosítási	szerződés	megkötését	követően	a	biztosítási	tartam	alatt	az	adott	kiegészítő	biztosítás	Különös	
Feltételei	szerint	kiterjeszthető. 

NN Biztosító Zrt.

http://www.nn.hu/
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  •     Egyéb 18 éven aluli biztosított: a biztosítási szerződésben megnevezett azon biztosított, aki fölött a Szerződő és a Főbiztosí-
tott törvényes képviseletet gyakorol és a szerződés megkötésekor az 1. életévét már betöltötte, de a 17. életévét még nem 
töltötte be.

	 	 	 	A	továbbiakban	a	Főbiztosított,	az	Egyéb	18 éven	felüli	és	az	Egyéb	18 éven	aluli	biztosított	együttesen	Biztosítottként,	
az	Egyéb	18 éven	felüli	és	az	Egyéb	18 éven	aluli	biztosított	együttesen	Egyéb	biztosítottként	kerül	a	jelen	Feltételekben	
megnevezésre.	Amennyiben	a	jelen	Feltételek	valamely	rendelkezése	csak	a	Főbiztosítottra,	vagy	csak	az	Egyéb	18 éven	
felüli	vagy	csak	az	Egyéb	18 éven	aluli	biztosítottra	vonatkozik,	a	Főbiztosított,	vagy	az	Egyéb	18 éven	felüli	vagy	az	Egyéb	
18 éven	aluli	biztosított	megnevezés	kerül	használatra.

c)	 	Kedvezményezett:	az	a	személy,	aki	a	biztosítási	esemény	bekövetkezte	esetén	a	Biztosító	szolgáltatására	jogosult.	A bizto-
sítási szerződés megkötése során nincsen lehetőség a Kedvezményezett kijelölésére.	A	biztosítási	tartam	alatt	a	Kedvez-
ményezett	kijelölésre	és	a	módosításra	a	Biztosított	(és	az	Egyéb	biztosított)	hozzájárulásával	az	ÁÉSZ	szabályai	szerint	van	
lehetőség.	A	Kedvezményezett	kijelölés	hiányában	a	Biztosított	vagy	a	Biztosított	örököse	jogosult	a	Biztosító	szolgáltatására.

4. Az Online megköthető biztosítási csomagok biztosítási tartama, a kockázatviselés kezdete
a)	 	Az	Online	megköthető	biztosítási	csomag	határozott	tartamra	jön	létre,	mely	legfeljebb	addig	a	biztosítási	évfordulóig	

tarthat,	amelyhez	az	alapbiztosítás	biztosítottjának	75.	születésnapja	közelebb	esik.	A	kiegészítő	biztosítások	tartama	
legfeljebb	a	vonatkozó	Különös	Feltételekben	meghatározott	Főbiztosított	és	Egyéb	biztosított	lejárati	korhatáráig	tarthat.	
Az	Online	megköthető	biztosítási	csomag	alap-	és	kiegészítő	biztosításainak	tartamát	a	biztosítási	kötvény	tartalmazza.

b)		A	Biztosító	kockázatviselése	az	alapbiztosítás	és	az	egyes	kiegészítő	biztosítások	Különös	Feltételeiben	meghatározottak	
szerint	alakul.

c)	 	A	Biztosító	kockázatviselése	a	biztosítási	ajánlat	megtételének	napját	követő	nap	0:00 órájakor	kezdődik	(a	biztosítási	
szerződés	hatálybalépésnek	időpontja),	feltéve,	hogy	az	életbiztosítási	szerződés	létrejött,	vagy	utóbb	létrejön.	A	Biztosító	
az	első	biztosítási	díj	megfizetésére	az	ÁÉSZ 6.§	(10)	bekezdése	szerint	díjhalasztást	ad.	A	kockázatviselés	kezdete	a	biztosí-
tási	kötvényben	kerül	feltüntetésre.

5. Minimumdíj
a)	 	A	Biztosító	az	Online	megköthető	biztosítási	csomagok	vonatkozásában	a	rendszeresen	fizetendő	biztosítási	díj	(az	alap-

biztosítás	és	a	hozzá	tartozó	valamennyi	kiegészítő	biztosítás	együttesen	fizetendő	díja)	nagyságának	tekintetében	nem	
határoz	meg	minimum	díjnagyságot	(továbbiakban:	minimumdíj),	így	nem	vonatkoznak	rá	az	alapbiztosítás	Különös	Felté-
teleiben	meghatározott	minimumdíjra	vonatkozó	szabályok.

6. Online megköthető biztosítási csomagok 
a)  A Biztosító 1 (egy) alapbiztosításból és 8 (nyolc) baleseti kiegészítő biztosításból 5 (öt) Online megköthető biztosítási 

csomagot állított össze.	Az	Online	megköthető	biztosítási	csomagok	eltérő	szolgáltatási	tartalommal	és	meghatározott	
biztosítási	összegekkel,	valamint	térítésmentesen	nyújtott	Baleseti	asszisztencia	szolgáltatásokkal	rendelkeznek	az	adott	
Online	megköthető	biztosítási	csomagok	típusától	függően.	A	meghatározott	biztosítási	összeg	azt	jelenti,	hogy	az	adott	
Online	megköthető	biztosítási	csomagok	esetében	a	baleseti	kiegészítő	biztosítások	biztosítási	összegei	a	táblázatban	meg-
jelölt	összegek.
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6.1 Az Online megköthető biztosítási csomagok összeállítását az alábbi táblázat tartalmazza1

Balesetbiztosítási csomagok típusa

XS S M L XL

Alapbiztosítás Kockázati	életbiztosítás	(441) 400 000 Ft1 400 000 Ft1 	400	000 Ft1 400 000 Ft1 400 000 Ft1

Ba
le

se
ti 

ki
eg

és
zí

tő
 b

iz
to

sí
tá

so
k

Alapcsomag	 
kötelező elemei

Baleseti	halál	(945) 5	000	000 Ft 7	500	000 Ft 10	000	000 Ft 12	500	000 Ft 15	000	000 Ft

Baleseti	eredetű	maradandó	
egészségkárosodás	(946)

5	000	000 Ft 7	500	000 Ft 10	000	000 Ft 12	500	000 Ft 15	000	000 Ft

Baleseti	műtéti	térítés	(947) 150	000 Ft 150	000 Ft 200	000 Ft 250	000 Ft 300	000 Ft

Baleseti	kórházi	napi	térítés	
(948)

15	000 Ft 15	000 Ft 20	000 Ft 25	000 Ft 30	000 Ft

Alapcsomag	elemein	túl	
kötelező elemek 

Baleseti	csonttörés	és	csont-
repedés	(950)

- 20	000 Ft 30	000 Ft 35	000 Ft 40	000 Ft

Baleseti	keresőképtelenség	
(949)

- 2500 Ft 3	000 Ft 3	500 Ft 4	000 Ft

Szervezési és Finanszírozási 
jellegű	kiegészítő	biztosí-
tások 

Baleseti	gyógytorna	szervezés	
és	finanszírozás		(954)		(köte-
lező elem)

- - - 80	000 Ft 80	000 Ft

Baleseti	járóbeteg	szakellátás	
szervezés	és	finanszírozás	(956)	
(választható elem)

- - 50	000 Ft 50	000 Ft 50	000 Ft

As
sz

is
zt

en
ci

a 
el

em
ek

Baleseti	asszisztencia	szol-
gáltatások

7/24 orvosi	call	center	szol-
gáltatás

+ + + + +

Baleseti	eredetű	gyógytorna	 
megszervezése

+ + + +

Baleseti	járóbeteg	szakellátás	
megszervezése

+ + + +

Otthoni	segítségnyújtás	meg-
szervezése

+ + +

Otthonátépítés	megszerve-
zése

+ +

Ortopédiai	vizsgálat	megszer-
vezése

+

Terheléses	vizsgálat	megszer-
vezése

+

Edzői	telefonos	konzultáció +

1 	Az	alapbiztosítás	biztosítási	összegét	a	Biztosító	határozza	meg.	A	biztosítási	összeg	400	000 Ft.	Azonban	az	alapbiztosításra	vonatkozó	Záradék	1.a)	pontjában	leírtak	
szerint	a	Biztosítottra	vonatkozó	díjtétel	kerekítési	szabályai	következtében	a	biztosítási	szerződésben	szereplő	tényleges	biztosítási	összeg	a	díjkalkuláció	eredménye-
képpen	legfeljebb	2%-os	mértékben	eltérhet	a	400 000 Ft-tól.
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6.2 A Balesetbiztosítási csomagok az alábbiak szerint épülnek fel

I.  Baleseti kiegészítő biztosítások
a)  Alapcsomag kötelező elemei 
 i)     Az Alapcsomagban	szereplő	baleseti	kiegészítő	biztosításokat	minden	csomag	tartalmazza,	csomagonként	eltérő,	meg-

határozott,	nem	változtatható	biztosítási	összeggel.

b)  Alapcsomag elemein túl kötelező elemek
	 i)		 	Az	S,	M,	L,	és	XL	Balesetbiztosítási	csomag	választása	esetén	mindkét	jelen	pont	szerinti	kiegészítő	biztosítás	az	Online	

megköthető	biztosítási	csomag	megkötésekor	kötelező kiegészítő biztosításnak minősül:  
	 	 	 –		950 jelű	Baleseti	csonttörésre	és	csontrepedésre	szóló	kiegészítő	biztosítás
	 	 	 –		949 jelű	Baleseti	keresőképtelenségre	szóló	kiegészítő	biztosítás
	 	A	biztosítási	tartam	alatt	azonban	a	Kiegészítő	Feltételek	kötelezően	választandó	kiegészítő	biztosításokra	vonatkozó	ren-

delkezései	az	irány	adóak.	

c)  Szervezési és Finanszírozási jellegű kiegészítő biztosítások
	 i)			 	A	954 jelű	Baleseti	eredetű	gyógytorna	szervezésére	és	finanszírozására	szóló	kiegészítő	biztosítást	az	L	és	az	XL	Baleset-

biztosítási	csomag	tartalmazza.	Ezen	kiegészítő	biztosítás	az	L	és	az	XL	Balesetbiztosítási	csomag	tekintetében	kötelező 
kiegészítő biztosításnak minősül.

 ii)  A 956 jelű Baleseti járóbeteg szakellátás szervezésére és finanszírozására szóló kiegészítő biztosítás az M, L és az XL 
Balesetbiztosítási csomag esetében választható elem, azonban választása esetén az összes Egyéb 18 éven aluli bizto-
sítottra is kiterjesztésre kerül. A	biztosítási	tartam	során	a	jelen	kiegészítő	biztosítás	törlésére	az	Egyéb	18 éven	aluli	biz-
tosítottak	vonatkozásában	is	a	jelen	kiegészítő	biztosításra	vonatkozó,	a	kiegészítő	biztosítás	kötésekor	érvényes	Különös	
Feltételekben	meghatározottak	szerint	van	lehetőség.	

7. Az Online megköthető biztosítási csomagok kiegészítő biztosításainak kiterjesztése Egyéb biztosított(ak)ra

a)	 	A	jelen	Feltételek	szerint	létrejött	Online	megköthető	biztosítási	csomagok	egyes	kiegészítő	biztosításainak	hatályát	a	kie-
gészítő	biztosításokra	vonatkozó	Különös	Feltételekben,	a	Kiegészítő	Feltételekben	és	a	jelen	Feltételek	7.	b)-g)	pontjában	
meghatározottak	szerint	és	az	ott	meghatározott	korlátokkal	lehet	kiterjeszteni	az	Egyéb	biztosított(ak)ra.

b)  Az Online megköthető biztosítási csomagok egyes kiegészítő biztosításainak hatálya a biztosítási szerződés megkötése-
kor kizárólag Egyéb 18 éven aluli biztosítottakra terjeszthető ki, amennyiben arra a vonatkozó Különös Feltétel alapján 
lehetőség van. 

c)  Az Egyéb 18 éven aluli biztosított(ak)ra csak a Főbiztosított Online biztosítási csomagjában szereplő kiegészítő biztosítá-
sok hatálya terjeszthető ki, csak a Főbiztosítottal megegyező biztosítási összeggel, kivéve a jelen Feltételek 7. f) pontjá-
ban meghatározott kiegészítő biztosítások esetén. 

d)  A 441 jelű kockázati életbiztosítás és a 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő biztosítás esetén nincs 
lehetőség sem a szerződés megkötésekor, sem a biztosítási tartam alatt Egyéb biztosított bevonására.

e)  A 956 jelű Baleseti járóbeteg szakellátás szervezésére és finanszírozására szóló kiegészítő biztosítás választása esetén 
a kiegészítő biztosítás hatályát a Szerződő a biztosítási szerződés megkötésekor köteles kiterjeszteni az Egyéb 18 éven 
aluli biztosított(ak)ra is. 

f)  Az Egyéb 18 éven aluli biztosított(ak) vonatkozásában a 945 jelű Baleseti halál és a 946 jelű Baleseti eredetű maradandó 
egészségkárosodásra szóló kiegészítő biztosítások biztosítási összege a vonatkozó Különös Feltételek szerint nem egyezik 
meg a Főbiztosított biztosítási összegével.

g)	 	A	Főbiztosított	Online	biztosítási	csomagjában	szereplő	kiegészítő	biztosítások	hatálya	az	Egyéb	18 éven	felüli	biztosí-
tott(ak)ra	a	biztosítási	szerződés	megkötését	követően	a	biztosítási	tartam	alatt	az	adott	kiegészítő	biztosítás	megkötésekor	
érvényes	Különös	Feltételei	szerint	terjeszthető	ki.

h)  Amennyiben a Balesetbiztosítási csomagot alkotó alap- és kiegészítő biztosítások tekintetében a Biztosító a kockázatel-
bírálás során a Szerződő ajánlatát a Főbiztosított vonatkozásában elutasítja, akkor a Balesetbiztosítási csomag nem jön 
létre sem a Főbiztosított, sem az Egyéb 18 éven aluli biztosított(ak) vonatkozásában. 
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i)  Amennyiben a Biztosító a kockázatelbírálás során a Balesetbiztosítási csomagot alkotó bármely kiegészítő biztosítás 
tekintetében elutasítja a  Szerződőnek az Egyéb 18 éven aluli biztosított kijelölésére vonatkozó bejelentését, akkor 
az adott Egyéb 18 éven aluli biztosított vonatkozásában egyik kiegészítő biztosítás sem jön létre, tehát az adott Egyéb 
18 éven aluli biztosított vonatkozásában nem jön létre az Online biztosítási csomag. 

Budapest,	2020.	november	26.


