
   Jelen kiegészítő biztosítási szerződés (továbbiakban: ki-
egészítő biztosítás) jelen kiegészítő biztosítási feltételek, 
valamint az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
Általános Életbiztosítási Feltételek / Általános Biztosítási 
Feltételek Befektetési egységekhez kötött élet- és nyugdíj-
biztosításokhoz alapján jön létre.

A kiegészítő biztosítást a szerződő az UNION Vienna 
Insurance Group Biztosító Zrt. élet- és nyugdíjbiztosításai 
(továbbiakban alapbiztosítás) mellé kötheti meg.
A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. tv. 
(Bit.) 4. sz. melléklete szerinti ügyféltájékoztató elemei, 
továbbá a Ptk-ban foglaltaktól és/vagy az általános szerző-
déskötési gyakorlattól eltérő feltételek vastag betűkkel 
szedettek.

1. A biztosított
1.1.  Biztosított lehet az a természetes személy, akinek az 

életkora a kiegészítő biztosítás létrejöttekor a 18. 
évet elérte, de nem haladja meg a 74. évét.  A biz
tosított életkora a kiegészítő biztosítás tartamának 
lejártakor legfeljebb 75. év.

1.2.  Jelen kiegészítő biztosítás egy vagy két biztosítottra 
köthető meg.

   Ha egy biztosítottra kerül megkötésre, akkor a kiegé-
szítő biztosítás biztosítottja lehet az alapbiztosítás 
első vagy főbiztosítottja vagy a második biztosított. 
Ha két biztosítottra kerül megkötésre, a kiegészítő 
egyik biztosítottja azonos kell, hogy legyen az alap-
biztosítás első vagy főbiztosítottjával. A második 
biztosított az alapbiztosításhoz kötött valamennyi 
kiegészítő biztosítás esetében ugyanaz a személy 
kell, hogy legyen.

2. A kiegészítő biztosítás létrejötte
2.1.  A kiegészítő biztosítás megköthető az alapbiztosítás-

sal egyidejűleg.
2.2.  Meglévő alapbiztosítás mellé, annak tartama közben 

is megköthető a kiegészítő biztosítás az alapbiztosí-
tás díjfizetési gyakorisága szerint, amennyiben a 
szer ződő ez irányú igényét a díjfizetés esedékességé-
nek napja előtt legalább 30 nappal írásban jelzi, 
feltéve, hogy a biztosító az ajánlatot elfogadja és az 
alapbiztosítás díjfizetéssel érvényben marad.

3. A kiegészítő biztosítás tartama
3.1.  A kiegészítő biztosítás határozott, legalább 1, legfel

jebb 25 éves tartamú, de legfeljebb az alapszerző
dés tartamával megegyező tartamra köthető.

3.2.  A kiegészítő biztosítás évfordulója az alapbiztosítás 
évenkénti fordulónapja.

4. A kiegészítő biztosítás kezdete
4.1.  A kiegészítő biztosítás kezdete – amennyiben azt az 

alapbiztosítással egyidejűleg kötötték – megegyezik 
az alapbiztosítás kezdetével.

4.2.  A kiegészítő biztosítás kezdete, amennyiben azt az 
alapbiztosítás tartama alatt kötötték az alapbiztosí-
tás díjfizetési gyakorisága szerinti díj esedékességé-
nek napjával megegyező nap.

4.3.  A szerződőt a kiegészítő biztosítás kezdetének nap-
jától terheli a díjfizetés kötelezettsége.

5. A biztosító kockázatviselése
5.1.  Jelen kiegészítő biztosítás 4.1. pontjában foglaltak 

esetében a biztosító kockázatviselésének kezdete 
megegyezik az alapbiztosítás kockázatviselésének 
kezdetével.

5.2.  Jelen kiegészítő biztosítás 4.2. pontjában foglaltak 
esetében a biztosító kockázatviselésének kezdete 
megegyezik az alapbiztosítás díjfizetési gyakorisága 
szerinti díj esedékességének napjával.

5.3.  A biztosító kockázatviselése az alapbiztosítás tarta
mának utolsó – legfeljebb a kiegészítő biztosítás 25. 
biztosítási évfordulójának – napjának 24. órájáig 
tart.

5.4.  A kiegészítő biztosítás területi korlátozás nélkül, a 
Föld bármely országában bekövetkezett biztosítási 
eseményekre kiterjed.

5.5.  Két biztosított esetén az érintett biztosított vonatko
zásában megszűnik a biztosító kockázatviselése:

 a)  az adott biztosított 75. életévének betöltése ese
tén annak a biztosítási időszaknak az utolsó nap
ján 24 órakor, amikor a biztosított 75. életévét 
betöltötte,

 b) az adott biztosított halálával, a halál napján,
 c)  második biztosítottra vonatkozóan, ha a díjfizetést 

a biztosító teljesíti a Haláleset esetén nyújtott 
díjátvállalás vagy a Rokkantság esetén nyújtott 
díjátvállalás kiegészítő biztosítás szolgáltatása
ként, a biztosító által teljesített első díjfizetési 
időszak első napján 0 órakor,

 d)  ha az adott biztosított jelen kiegészítő biztosítás 
megkötéséhez adott hozzájárulását írásban visz
szavonta.

6. Várakozási idő
  Az Általános Életbiztosítási Feltételek 5.2. / Általá

nos Biztosítási Feltételek Befektetési egységekhez 
kötött élet és nyugdíjbiztosításokhoz 8.2. pontján 
túlmenően a biztosító várakozási időt köt ki:

6.1.  Az orvosi vizsgálat nélkül kötött kiegészítő biztosítás 
esetében a biztosító a szolgáltatási igény megnyílásá
hoz a kiegészítő biztosítás kezdetétől a kockázatvise
lés kezdetére 3 hónap várakozási időt köt ki, kivéve a 
baleseti vagy heveny fertőző megbetegedés miatt be
következő biztosítási eseményre vonatkozóan.

6.2.  A várakozási időn belül bekövetkező biztosítási ese
mény esetén a biztosító a jelen kiegészítő biztosítás
ra befizetett díjat téríti vissza a szerződőnek, kivéve, 
ha a biztosítási esemény balesetből vagy heveny 
fertőzésből eredően következett be.

6.3.  Ha a biztosító kockázatviselése az általa előírt orvosi 
vizsgálatot követően kezdődik meg, a biztosító a vá
rakozási időtől eltekint.

7. A kiegészítő biztosítás megszűnése
7.1.  A kiegészítő biztosítás megszűnik az Általános Élet

biz tosítási Feltéte lek 6. / Általános Biztosítási Fel té
telek Befektetési egységekhez kötött élet és nyug

Kiegészítő Biztosítási Feltételek
Kockázati életbiztosításra



az értékkövetéskor. A kiegészítő biztosítás szolgáltatá
sa pedig a megnövelt, új biztosítási díjnak megfelelő
en kerül meghatározásra. A kiegészítő biztosítás díja 
és szolgáltatása eltérő mértékben változhat.

9.3.  A biztosító a biztosítási évforduló előtt két hónappal 
írásban értesíti a szerződőt a kiegészítő biztosítás 
megemelt biztosítási díjáról és biztosítási szolgálta-
tási összegéről. Amennyiben a szerződő legkésőbb 
az évforduló előtt egy hónappal írásban nem utasítja 
vissza a díjnövelés lehetőségét, úgy a biztosító a 
megemelt díjat és biztosítási összeget tekinti érvé-
nyesnek a következő díjfizetési időszaktól.

9.4.  A kiegészítő biztosításra – a biztosító által megaján-
lottnál nagyobb mértékű – extra indexálás nem érvé-
nyesíthető. Amennyiben a szerződő az alapbiztosítás 
esetében él az extra indexálás lehetőségével, úgy a 
kiegészítő biztosítás díja és szolgáltatása a  9.2. 
pontban meghatározott módon kerül megemelésre.

10. A biztosítási összeg
10.1.  A kezdeti biztosítási összeget a szerződő határozza 

meg. 
  A biztosítási összeg az első évben az ajánlaton meg-

határozott kez de ti biztosítási összeg, azt követően 
pedig a jelen feltételek 9. pontjában meghatározott 
értékkövetési eljárás szerinti módosított összeg. 

11. Közlési kötelezettség
  A biztosító a kiegészítő biztosításra szóló ajánlat 

felvételekor jogosult a biztosítottra vonatkozóan 
egészségi nyilatkozatot és/vagy orvosi vizsgálatot 
kérni. Az orvosi vizsgálat vagy annak elengedése 
nem mentesíti a biztosítottat a közlési kötelezettség 
és annak megsértéséből eredő következmények alól.

12. A biztosítási esemény
12.1.  Biztosítási eseménynek a jelen kiegészítő biztosítás  

kockázatviselési kezdetéhez képest a biztosított 
előzmény nélküli betegség vagy baleset következté
ben bekövetkezett halála minősül.

12.2.  A biztosítási esemény bekövetkezésének időpontja a 
halál bekövetkezésének napja. 

13. Kizárt kockázatok
  Az Általános Életbiztosítási Feltételek 13. / Általános 

Biztosítási Feltételek Befektetési egységekhez kötött 
élet és nyugdíjbiztosításokhoz 21. pontjában foglal
takon túlmenően a biztosító kockázatviselése nem 
terjed ki, ha a biztosított halála:

13.1.  A napsugárzás által okozott égési sérülés és követ
kezménye;

13.2. Fagyási sérülés és következménye.

14. A biztosító szolgáltatása
   Ha a biztosított a kockázatviselés tartamán belül 

meghal, úgy a biztosító a biztosítási esemény idő
pontjában érvényes aktuális biztosítási összeget fi
zeti ki a kedvezményezett(ek) részére.

15. A biztosító teljesítése
15.1.  A biztosítási eseményt az Általános Életbiztosítási 

Feltételek 16. / Általános Biztosítási Feltételek Be
fek tetési egységekhez kötött élet és nyugdíjbiztosí
tásokhoz 26. pont jában foglalt határidőben, és ott 
meghatározottak szerint kell bejelenteni.

díjbiztosításokhoz 9. pontjában foglaltakon túlmenő
en, amennyiben:

 a) egy biztosítottra kötött biztosítás esetén 
  –  a biztosított 75. életévének betöltése esetén 

annak a biztosítási időszaknak az utolsó napján 
24 órakor, amikor a biztosított 75. életévét be
töltötte,

  – a biztosított halálával, a halál napján,
  –  ha a biztosított jelen kiegészítő biztosítás meg

kötéséhez adott hozzájárulását írásban vissza
vonta.

 b)  két biztosítottra kötött biztosítás esetén amennyi
ben az egyik biztosított vonatkozásában a biztosí
tó kockázatviselése a jelen Kiegészítő Biztosítási 
Feltétel 5.5. pontja szerint már megszűnt, a má
sik biztosított vonatkozásában: 

  –  a biztosított 75. életévének betöltése esetén 
annak a biztosítási időszaknak az utolsó napján 
24 órakor, amikor a biztosított 75. életévét be
töltötte,

  – az adott biztosított halálának napjával,
  –  ha a biztosított jelen kiegészítő biztosítás meg

kötéséhez adott hozzájárulását írásban vissza
vonta.

 c)  az alapbiztosítási szerződés bármely okból meg
szűnik, az alapbiztosítással egyidejűleg,

 d)  a határozott tartam elteltével a tartam utolsó nap
jának 24. órájával,

 e)  az alapbiztosítás díjmentes leszállítása vagy díj
mentesítése esetén a díjmentes leszállítás vagy a 
díjmentesítés hatályba lépését megelőző nap 24. 
órájával,

 f)  a főbiztosított vonatkozásában, ha a díjfizetést a 
biztosító teljesíti a Haláleset esetén nyújtott díját
vállalás kiegészítő biztosítás szolgáltatásaként, a 
biztosító által teljesített első díjfizetési időszak 
első napján 0 órakor.

8. A kiegészítő biztosítás díja
8.1. A kiegészítő biztosítás éves, folyamatos díjfizetésű.
8.2.  A díj függ a biztosított korától, egészségi állapotától, 

a biztosítás tartamától, a kezdeti biztosítási összeg-
től, a díjfizetés gyakoriságától, módjától, az értékkö-
vetéstől, valamint attól, hogy a biztosított dohány-
zik-e vagy sem, valamint foglalkozásától és sportte-
vékenységétől.

8.3.  A biztosítás első díja az ajánlat aláírásával egyidejű
leg, a folytatólagos díj az alapbiztosítás díjával 
együtt fizetendő, az alapbiztosítás díjfizetési módjá
val egyezően.

8.4.  Két biztosítottra szóló biztosítás esetén, ha tartam 
közben bármelyik biztosítottra vonatkozóan – nem 
biztosítási esemény miatt – megszűnik a biztosítás, 
a biztosító jogosult a következő biztosítási évforduló
ig esedékes, a kilépett biztosítottra vonatkozó díjra.

8.5.  A biztosító a díj számításánál 1,4%-os technikai 
kamatlábat alkalmaz.

9. Értékkövetés
9.1.  A biztosító a kiegészítő biztosítás díját és biztosítási 

összegét az alapbiztosítás díjával egyidejűleg, a bizto
sítási évfordulón megnöveli, feltéve, hogy a kiegészítő 
biztosítás az évforduló után még érvényben marad.

9.2.  A kiegészítő biztosítás díja a biztosító által az alapbiz
tosítás díjának növelésére megajánlott mértékben nő 



15.2.  A biztosító teljesítése az Általános Életbiztosítási 
Feltételek 16. / Általános Biztosítási Feltételek Be
fek  tetési egységekhez kötött élet és nyugdíjbiztosí
tásokhoz 26. pontjában foglaltak szerint történik.

15.3.  A szolgáltatási igény teljesítéséhez az Általános 
Életbiztosítási Feltételek 16.4. / Általános Biztosítási 
Feltételek Befektetési egységekhez kötött élet- és 
nyugdíjbiztosításokhoz 26.4. pontjában megjelölt 
iratokon kívül a biztosító a biztosítottnak a biztosítá-
si eseményt megelőző, illetve a biztosítási esemény 
bekövetkeztekor fennálló egészségi állapotára vonat-
kozó igazolásokat is bekérhet.

16. Hitelfedezet
16.1.   Hitelfedezeti igény egy biztosítási szerződésen belül 

csak egy biztosítottra és csak egy pénzintézetre vo
natkozóan jegyezhető be.

16.2.  A biztosító a mindenkori biztosítási összeg erejéig 
hitelfedezeti biztosítási szolgáltatást nyújt a biztosí-
tott részére, ha ezt a szerződő és a biztosított írás-
ban kéri. Ilyenkor a biztosítási összeg kedvezménye-
zettje a kölcsöntartozás erejéig a hitelt nyújtó intéz-
mény lesz.

16.3.  A hitelfedezeti biztosítási szolgáltatásért a biztosító 
külön díjat nem számít fel.

17.    Eltérés a Ptk. rendelkezéseitől, illetve a szokásos 
szerződési gyakorlattól:

 –  a második biztosított az alapbiztosításhoz kötött 
valamennyi kiegészítő biztosítás esetében ugyan
az a személy kell, hogy legyen (1.2. pont)

 –  két biztosítottra szóló biztosítás esetén, ha tartam 
közben bármelyik biztosítottra vonatkozóan – nem 
biztosítási esemény miatt – megszűnik a biztosí
tás, a biztosító jogosult a következő biztosítási 
évfordulóig esedékes, a kilépett biztosítottra vo
natkozó díjra (8.4. pont)

 –  jelen kiegészítő biztosítás nem reaktiválható 
(18.1. pont).

18. Egyéb
18.1. Jelen kiegészítő biztosítás nem reaktiválható.
18.2.  Jelen szerződési feltételek az Általános Életbiztosítási 

Feltételek / Általános Biztosítási Feltételek Befek-
tetési egységekhez kötött élet- és nyugdíjbiztosítá-
sokhoz, az alapbiztosításra vonatkozó Különös Bizto-
sítási Feltételek rendelkezéseivel – e kiegészítő fel-
tételekben foglalt eltérésekkel – együtt érvényesek.
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