
Feltétel

Kockázati életbiztosítás II.



Tisz telt Part ne rünk!

Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen
ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter mé künk -
re vo nat ko zó je len tá jé koz ta tón kat és a koc ká za ti élet biz to sí tás
szer zô dé si fel té te leit.

Biz to sí tónk az UNIQA Biztosító Zrt., 1134 Bu da pest, Ró bert
Ká roly krt. 70–74.

Felügye le ti szer vünk:
Pén zü gyi Szer ve ze tek Ál la mi Felügye le te, 1013 Bu da pest,
Krisz ti na krt. 39. (1535 Bu da pest, 114., Pf. 777)

A szer zô dé si fel té te lek ben sze rep lô in for má ciók könnyebb fel -
lel he tô sé gét az aláb bi össze fog la ló val kí ván juk se gí te ni:
– A biz to sí tá si szer zô dés jel lem zôi re vo nat ko zó ál ta lá nos is -

me re te ket az Ál ta lá nos Élet biz to sí tá si Fel té te lek 002 (to váb -
biak ban ÁÉF) tar tal maz zák. A biz to sí tá si idô szak és tar tam
fo gal ma az ÁÉF 002 36. és 12. pont jai ban, a biz to sí tó koc -
ká zat vi se lé sé nek kez de té re és meg szû né sé re, va la mint a
szer zô dés meg szû né sé re vo nat ko zó tud ni va lók pe dig az
ÁÉF I.4. és I.5. al fe je ze tei ben ta lál ha tók.

– A biz to sí tá si ese ményt és szol gál ta tást a Koc ká za ti  élet -
biz to sí tás kü lö nös fel té te lei nek (to váb biak ban KF) I. fe je ze te
tar tal maz za, a kap cso ló dó fo gal mak ma gya rá za ta pe dig az
ÁÉF II. fe je ze té ben ta lál ha tó.
A ter mék hez balese ti ha lál ese ti és balese ti rok kant sá gi
kiegé szí tô biz to sí tás is köt he tô, melyek fel té te leit az aján -
la ti cso mag szin tén tar tal maz za.

– A díj fi ze tés re vo nat ko zó fel té te le ket az ÁÉF III. és a KF II. fe -
je ze te tar tal maz za, az ér ték kö ve té si le he tô ség re az ÁÉF IV.
és a KF III. fe je ze te hív ja fel a fi gyel met. A biz to sí tás több let -
ho zam ból va ló ré sze se dés re (nye re ség ré sze se dés re) nem
jo go sít.

– A biz to sí tó men te sü lé sé nek fel té te lei rôl, az al kal ma zott ki -
zá rá sok ról az ÁÉF IX. fe je ze te tá jé koz tat.

– A szol gál ta tás igény lé sé nek fel té te leit, a szol gál ta tá sok tel -
je sí té sé nek mód ját az ÁÉF VIII. fe je ze te fog lal ja össze.

– A szer zô dés szer zô dô ál ta li 30 na pon be lü li fel mon dá sa
ese tén a biz to sí tó az ÁÉF 20. és a KF 13. pont ja alap ján szá -
mol el a be fi ze tett dí jak kal. A szer zô dés ké sôb bi fel mon dá sa
ese tén a szer zô dés az ÁÉF VI. 2. és a KF V. fe je ze té ben is mer -
te tet tek alap ján ki fi ze tés nél kül szû nik meg.

– A feltételekben és a szerződésben nem érintett kérdésekben a
hatályos magyar jogszabályok az irányadók. A szerződéssel
kapcsolatos esetleges adókötelezettségekről, kedvezmé-
nyekről elsősorban a személyi jövedelemadóról szóló tör-
vény rendelkezik. Nem magánszemély szerződő esetén
további előírásokat tartalmaz a társasági adóról szóló tör-
vény, továbbá a társadalombiztosításra vonatkozó jog-
szabályok. Az adózással kapcsolatos jogszabályok a szer-
zôdés tartama alatt megváltozhatnak.

Kü lön fel hív juk a fi gyel mét az aláb bi ál ta lá nos tud ni va lók ra:
– A biz to sí tó jo go sult a biz to sí tá si szer zô dés sel, lét re jöt té vel,

nyil ván tar tá sá val és szol gál ta tá sá val össze füg gôen tu do má -
sá ra ju tott sze mé lyes, egész sé gi és üz le ti ada tok – tör vé nyi
elôírá sok nak meg fe le lô – ke ze lé sé re, ôr zé sé re. A biz to sí -
tó kö te les az ada to kat biz to sí tá si ti tok ként kezelni. A biz to sí -
tá si ti tok kal, a biz to sí tó adat ke ze lé sé vel és az ada tok to váb -
bí tá sá val kap cso la tos tud ni va ló kat az ÁÉF X.1. fe je ze te tar -
tal maz za.

– Az ügy fe lek ada tait a biz to sí tó a biz to sí tá si ti tok meg sér tése
nél kül – a tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben – az aláb bi
szer vek nek to váb bít hat ja: Pén zü gyi Szer ve ze tek  Álla mi
Felügye le te, nyo mo zó ha tó ság és ügyész ség, bí ró ság, bí ró sá -
gi vég re haj tó, ha gya té ki ügy ben el já ró köz jegy zô, adó ha tó -
ság, nem zet biz ton sá gi szol gá lat, Gaz da sá gi Ver seny hi va tal,
gyám ha tó ság, egész ség ügyi ha tó ság, tit kos szol gá la ti esz kö -
zök al kal ma zá sá ra, tit kos in for má ció gyûj té sé re fel ha tal ma -
zott szerv, vi szont biz to sí tó, együttbiztosításban részt vál la ló
biz to sí tó, ál lo mány-át ru há zás kor az át ve vô biz to sí tó, fiók te -
lep ese té ben a har ma dik or szág be li biz to sí tó, biz to sí tás köz -
ve tí tô, szak ta nács adó, a biz to sí tó ál tal ki szer ve zett te vé keny -
sé get vég zô part ner, alapvetô jogok biztosa, Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a pénzmosás
megelőzéséről és meg aka dá lyozásáról szóló törvényben
meghatározott feladatkörével összefüggésben eljáró ma -
gyar bűnüldöző szerv vagy nemzetközi kötelezettségvállalás
alapján külföldi bűnüldöző szerv.

– A szer zô dés re vo nat ko zó aján lat aláírá sá val a szer zô dô és
biz to sí tott hoz zá já rul nak, hogy ada tai kat a biz to sí tó   kül  földi
biz to sí tó hoz, kül föl di vi szont biz to sí tó hoz vagy kül föl di
adat ke ze lô szer ve zet hez to váb bít has sa.

– A biztosítással, illetve a biztosítóval kapcsolatos panaszait
(szóban, írásban, telefonon is) előterjesztheti az UNIQA
Biztosító Zrt. székhelyén (1134 Budapest, Róbert Károly krt.
70–74.) vagy Társaságunk cégjegyzék szerinti telephelyein.
Amennyiben annak feltételei – a 2010. évi CLVIII. törvény
64.§ (2) bekezdése alapján – fennállnak, panaszával a Pénz -
ügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (1013 Budapest,
Krisztina krt. 39.) vagy a Pénzügyi Békéltető Testületnek
(1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) az eljárását kezdemé-
nyezheti, végső soron pedig bírósághoz is fordulhat. A biz-
tosítási szerződésből származó igények érvényesítésére indí-
tott valamennyi perre a magyar Polgári perrendtartás sza-
bályai az irányadók.
A pa nasz  kezeléssek kapcsolatos további tudnivalókat meg -
ismerheti a Társaságunk székhelyén és telephelyein meg -
található Panaszkezelési szabályzatból, mely elérhető a
www.uniqa.hu honlapon is. 

Kö szön jük, hogy tár sa sá gun kat tisz tel te meg bi zal má val!

Ügyféltájékoztató
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Jelen ál ta lá nos fel té te lek (ÁÉF) el len ke zô szer zô dé ses ki kö tés 
hiá nyá ban az UNIQA Biztosító Zrt. (1134 Bu da pest, Ró bert Ká -
roly krt. 70–74.) – to váb biak ban biz to sí tó – azon élet biz to sí -
tási szer zô dé sei re ér vé nye sek, ame lye ket ezen fel té te lek re hi -
vat ko zás sal kö töt tek. 
Az itt nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a szer zô dé sek hez kap cso -
ló dó kü lö nös fel té te lek és a ha tá lyos ma gyar jog sza bá lyok az
irány adók. Amennyi ben a szer zô dés hez tar to zó kü lö nös biz to -
sí tá si fel té te lek el tér nek a je len ál ta lá nos fel té te lek tôl, úgy a kü -
lö nös fel té te lek ben meg ha tá ro zot tak a mérv adók. 

I. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉSSEL KAPCSOLATOS
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

I.1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS ALANYAI

1. A BIZTOSÍTÓ a biz to sí tá si díj el le né ben a szer zô dés ben és
an nak kü lö nös fel té te lei ben meg ha tá ro zott szol gál ta tás
tel je sí té sé re vál lal kö te le zett sé get.

2. A SZERZÔDÔ az a sze mély, aki a biz to sí tás meg kö té sé re
aján la tot tesz, és a biz to sí tá si díj fi ze té sét vál lal ja. 

A szer zô dés re vo nat ko zó jog nyi lat ko za tok meg té te le a
szer zô dô jo ga és kö te les sé ge.
A biz to sí tó a szerzôdés módosítására, az adatok változásá-
ra vonatkozó nyilatkozatokat és bejelentéseket csak ak kor
te kin ti jog ha tá lyos nak, ha azo kat va la mely szer ve ze ti egy -
sé gé hez írás ban el jut tat ták.

A biz to sí tó nyi lat ko za tait a szer zô dô nek jut tat ja el, me lyek
tar tal má ról és a szer zô dést érin tô va la mennyi vál to zás ról,
il let ve vál toz ta tá si szán dék ról a szer zô dô kö te les sé ge a biz -
to sí tot tat tá jé koz tat ni.

3. A BIZTOSÍTOTT az a ter mé sze tes sze mély, aki re a biz to sí tó
koc ká zat vi se lé se vo nat ko zik.

A szer zô dés meg kö té sé hez és mó do sí tá sá hoz a biz to sí tott
írás be li hoz zá já ru lá sa is szük sé ges.
Ha a biz to sí tott kis ko rú, és a szer zô dést nem a tör vé nyes
kép vi se le tet gya kor ló szü lô je kö ti meg, a szer zô dés ér vé -
nyes sé gé hez a gyám ha tó ság jó vá ha gyá sa szük sé ges.

A biz to sí tott a szer zô dô be leegye zé sé vel bár mi kor a szer -
zô dô he lyé be lép het. Er re le he tô sé ge van ab ban az eset -
ben is, ha a szer zô dés fel mon dás vagy díj fi ze tés el ma ra dá -
sa miatt meg szûn ne.
A be lé pés hez a biz to sí tó hoz in té zett írás be li nyi lat ko zat
szük sé ges.

4. A KEDVEZMÉNYEZETT az a sze mély, aki a biz to sí tá si ese mény
be kö vet kez te kor a szol gál ta tás igény be vé te lé re jo go sult.
Ked vez mé nye zett ként több sze mély is meg ne vez he tô.

A ked vez mé nye zet tet a szer zô dô je löl he ti meg, de ah hoz
a biz to sí tott hoz zá já ru lá sa is szük sé ges. A ked vez mé nye -
zett a biz to sí tott éle té ben bár mi kor meg vál toz tat ha tó.
A ked vez mé nye zett je lö lé se és an nak meg vál toz ta tá sa ak -
kor lép ha tály ba, ami kor a szer zô dô és a biz to sí tott írás -
be li nyi lat ko za ta a biz to sí tó hoz beér ke zik.

Amennyi ben a szer zô dés ben más ked vez mé nye zet tet nem
ne vez tek meg, il let ve a ked vez mé nye zett a biz to sí tá si ese -
mény be kö vet kez te elôtt meg halt, és he lyet te mást nem
je löl tek meg, a ked vez mé nye zett ma ga a biz to sí tott, il let -
ve a ha lál ese ti szol gál ta tás ra a biz to sí tott örö kö se.

I.2. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS LÉTREJÖTTE

�5. A biz to sí tá si szer zô dés meg kö té sét a szer zô dô írás be li
AJÁNLATTAL kez de mé nye zi.

�6. Aján lat te he tô ALAPBIZTOSÍTÁSRA és KIEGÉSZÍTÔ BIZTOSÍTÁSRA.
Alap biz to sí tás nak te kin ten dôk azok a biz to sí tá sok, me -
lyek ön ál ló szer zô dés ként is meg köt he tôk és fenn tart ha tók.
A kiegé szí tô biz to sí tá sok csak va la mely alap biz to sí tás hoz
kap cso ló dóan köt he tôk és tarthatók meg.

�7. A biz to sí tó a szer zô dés kö tés hez egész sé gi nyi lat ko za tot
és or vo si vizs gá la tot is kér het.

�8. A szer zô dés úgy jön lét re, hogy a biz to sí tó az aján lat és a
hoz zá tar to zó nyi lat ko za tok alap ján koc ká zat el bí rá lást vé -
gez, majd az aján lat ra el fo ga dó nyi lat ko za tot (KÖTVÉNYT)
ál lít ki.

�9. A biz to sí tó nak – koc ká zat ke ze lé si szem pon tok miatt – jo -
gá ban áll az aján la ton sze rep lô nél ma ga sabb dí jat megál -
la pí ta nia, il let ve az aján la tot egyéb mó do sí tá sok kal el fo -
gad nia. Lé nye ges el té rés ese tén a biz to sí tó er re a szer zô -
dô fi gyel mét a köt vény kiadá sa kor írás ban fel hív ja.
Ha a köt vény tar tal ma az aján lat tól el tér, és az el té rést a
szer zô dô ti zen öt na pon be lül nem ki fo gá sol ja, a szer zô dés
a köt vény tar tal ma sze rint jön lét re.

10. A biz to sí tó nak jo gá ban áll az aján la tot, an nak beér ke zé sét
kö ve tô 15 na pon be lül in dok lás nél kül eluta sí ta ni.

11. A szer zô dés ak kor is lét re jön, ha a biz to sí tó az aján lat ra,
an nak beér ke zé sét kö ve tô ti zen öt na pon be lül nem nyi -
lat ko zik.

12. A SZERZÔDÉS KEZDETE ÉS LEJÁRATA a köt vé nyen ek ként meg -
je lölt na pok. A biz to sí tás TARTAMA a kez det és le já rat kö zöt -
ti idô szak.

13. A BIZTOSÍTÁSI ÉVFORDULÓ a köt vé nyen a biz to sí tás kez de te -
ként meg je lölt hó nap és nap sze rin ti év for du ló.

I.3. A SZER ZÔDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE

14. A biz to sí tás az azt kö ve tô nap 0 órá já tól lép ha tály ba, ami -
kor a szer zô dô az el sô dí jat a biz to sí tó szám lá já ra vagy
pénz tá rá ba be fi ze ti, il le tô leg ami kor a díj meg fi ze té sé re
vo nat ko zóan ha lasz tás ban ál la pod tak meg, fel té ve, hogy a
szer zô dés lét re jött vagy utóbb lét re jön.

15. Ha a szer zô dô a dí jat a biz to sí tó kép vi se lô jé nek fi zet te, a
dí jat leg ké sôbb a fi ze tés nap já tól szá mí tott ne gye dik na -
pon a biz to sí tó szám lá já ra, il le tô leg pénz tá rá ba beér ke -
zett nek kell te kin te ni.

I.4. A BIZTOSÍTÓ KOCKÁZATVISELÉSE

16. A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se a biz to sí tá si szer zô dés ha tály -
ba lé pé sé vel egyide jû leg kez dô dik.

17. A biz to sí tó az or vo si vizs gá lat nél kül lét re jött szer zô dé sek -
re 6 hó nap VÁRAKOZÁSI IDÔT köt ki. A vá ra ko zá si idô alatt a
biz to sí tó csak a baleset bôl ere dô biz to sí tá si ese mé nyek re
vál lal ja a koc ká za tot. Amennyi ben a vá ra ko zá si idôn be lül
be kö vet ke zett biz to sí tá si ese mény nem baleset kö vet kez -
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mé nye, a szer zô dés szol gál ta tás ki fi ze té se nél kül meg szû -
nik, és a biz to sí tó a be fi ze tett dí ja kat vissza té rí ti.

18. BALESET a biz to sí tott aka ra tá tól füg get len, hir te len fel lé pô
kül sô be ha tás, mely nek kö vet kez té ben a biz to sí tott el ha lá -
lo zik, tes ti sé rü lést vagy ma ra dan dó egész ség ká ro so dást
szen ved.

I.5. A SZERZÔDÉS MEGSZÛNÉSE

19. A biz to sí tá si szer zô dés (és a biz to sí tó koc ká zat vi se lé se) az
aláb bi ese tek bár me lyi ké nek kö vet kez té ben meg szû nik
– a szer zô dés ben meg ha tá ro zott le já ra ti idô pont ban;
– a biz to sí tott ha lá lá val, ki vé ve, ha a kü lö nös fel té te lek

más ként ren del kez nek;
– díj nem fi ze tés ese tén (III.3.37. pont); 
– a szer zô dés fel mon dá sá val, vissza vá sár lá sá val (VI.2.49.

pont);
– egyéb, a szer zô dés hez tar to zó kü lö nös és a je len ál ta lá -

nos fel té te lek ben (I.6.26. és VII.58. pon tok ban) meg ha -
tá ro zott ese tek ben.

20. Amennyi ben a szer zô dô ter mé sze tes sze mély, és a biz to sí -
tást ön ál ló fog lal ko zá sa vagy üz le ti te vé keny sé gi kö rén kí -
vül kö töt te, jo gá ban áll a szer zô dést az an nak lét re jöt té rôl
szó ló tá jé koz ta tó (köt vény) kéz hez vé te lé tôl szá mí tott
30 na pon be lül in dok lás nél kül fel mon da ni.
Ez eset ben a biz to sí tó a szer zô dô írás be li nyi lat ko za tá nak
beér ke zé sét kö ve tô 15 na pon be lül – a kü lö nös szer zô dé si
fel té te lek ben meg ha tá ro zott mó don – el szá mol a be fi ze -
tett dí jak kal. A szerzôdô érvényesen nem mondhat le az ôt
megilletô felmondási jogról.

I.6. KÖZLÉSI ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG

21. A szer zô dôt és biz to sí tot tat egyaránt KÖZLÉSI KÖTELEZETT-
SÉG ter  he li, mely nek ér tel mé ben a szer zô dés kö tés kor kö -
te le sek a biz to sí tás el vál la lá sa szem pont já ból lé nye ges
min den olyan kö rül ményt a biz to sí tó val kö zöl ni, ame lye -
ket is mer tek vagy ismer niük kel lett. A biz to sí tó írás ban fel -
tett kér dé sei re adott, a va ló ság nak meg fe le lô vá la szok kal a
fe lek köz lé si kö te le zett sé gük nek ele get tesz nek.

22. A köz lé si kö te le zett ség a biz to sí tó ál tal vál lalt koc ká zat
nagy sá gát be fo lyá so ló szer zô dés mó do sí tás kor, így kü lö -
nö sen a IV.43. pont ban meg ha tá ro zott ér ték kö ve tés kor is
ter he li a biz to sí tot tat és a szer zô dôt.

23. A biz to sí tó jo go sult a kö zölt ada tok el lenôr zé sé re, és e
cél ból a biz to sí tott egész sé gi ál la po tá ra, te vé keny sé gé re,
élet kö rül mé nyei re vo nat ko zó to váb bi kér dé se ket te het fel,
és or vo si vizs gá la tot is elôír hat.

24. A szer zô dô és a biz to sí tott a szer zô dés tar ta ma alatt 15 na -
pon be lül kö te les írás ban be je len te ni a biz to sí tott fog lal ko -
zá sá nak, sza ba di dôs te vé keny sé gé nek a vál lalt koc ká zat
(pél dául baleset ve szély) szem pont já ból tör té nô lé nye ges
meg vál to zá sát.

25. A biz to sí tott az aján lat alá írá sá val fel ha tal maz za a biz to -
sí tót, hogy az egész sé gi ál la po tá ra vo nat ko zó, a biz to -
sí tási szer zõ dés meg kö té sé vel, mó do sí tá sá val, ál lo mány -
ban tar tá sá val, a biz to sí tá si szer zõ dés bõl szár ma zó kö ve te -
lé sek meg íté lé sé vel köz vet le nül össze füg gõ, azok hoz el en -
ged he tet le nül szük sé ges ada to kat a biz to sí tó be sze rez ze
és nyil ván tart sa, és eb ben a kör ben fel hasz nál ja, il let ve
a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl szó ló ha tá -
lyos tör vény ben meg ha tá ro zott egyéb cé lok kö ré ben az

ar ra jo go sul tak szá má ra to váb bít sa. Egyút tal a biz to sí tott
fel men ti az ezen ada to kat jog sza bá lyi fel ha tal ma zás
alap ján nyil ván tar tó sze mé lye ket és szer ve ze te ket
(töb bek kö zött há zi or vos, tár sa da lom biz to sí tá si szerv)
a ti tok tar tá si kö te le zett sé gük alól.

26. Ha a biz to sí tó csak a szer zô dés kö tés után sze rez tu do -
mást a szer zô dés el fo ga dá sát érin tô, a szer zô dés ha tály ba
lé pé sét megelô zôen már fennál lott lé nye ges kö rül mé nyek -
rôl, to váb bá ha szer zô dés ben meg ha tá ro zott lé nye ges
kö rül mé nyek vál to zá sát köz lik ve le, 15 na pon be lül írás -
ban ja vas la tot te het a szer zô dés mó do sí tá sá ra, il le tô leg –
ha a koc ká za tot a fel té te lek ér tel mé ben nem vál lal hat ja –
a szer zô dést 30 nap ra írás ban fel mond hat ja.
Ha a szer zô dô a mó do sí tó ja vas la tot nem fo gad ja el, vagy
ar ra 15 na pon be lül nem vá la szol, a szer zô dés a mó do sí tó
ja vas lat kéz hez vé te lé tôl szá mí tott 30. na pon meg szû nik.

27. A szer zô dô és a biz to sí tott kö te les 5 mun ka na pon be lül
be je len te ni a szer zô dés ben rög zí tett ada tai nak (kü lö nös
te kin tet tel: lak cím, név) meg vál to zá sát.

II. BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

28. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY a szer zô dés hez tar to zó kü lö nös fel té -
te lek ben ek ként meg ha tá ro zott ese mény.

29. A biz to sí tá si SZOLGÁLTATÁS a biz to sí tó nak a biz to sí tá si ese -
mény be kö vet kez te kor – a kü lö nös fel té te lek sze rint – fel -
lé pô kö te le zett sé ge.
A szol gál ta tás pénz ben ki fe je zett kez de ti ér té két, azaz a
BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEGET a szer zô dô ha tá roz za meg az aján lat -
té tel kor, ha azt a kü lö nös szer zô dé si fel té te lek más ként
nem sza bá lyoz zák.
A szol gál ta tás nagy sá ga a szer zô dés tar ta mán be lül a kü lö -
nös szer zô dé si fel té te lek ben sza bá lyo zott ese tek ben vál -
toz hat.

III. A BIZTOSÍTÁSI DÍJ

III.1. A BIZTOSÍTÁS DÍJA

30. A biz to sí tó a biz to sí tá si szer zô dés ben sze rep lô kö te le zett -
sé gek tel je sí té sét a BIZTOSÍTÁSI DÍJ el le né ben vál lal ja.
A biz to sí tás dí ját a biz to sí tó díj sza bá sa alap ján a szol gál ta -
tás jel le ge és nagy sá ga mel lett töb bek kö zött a biz to sí tás
tar ta ma, a biz to sí tott ko ra, egész sé gi ál la po ta, fog lal ko zá -
sa és sza ba di dôs te vé keny sé ge ha tá roz za meg.

III.2. A BIZTOSÍTÁSI DÍJ FIZETÉSE

31. A biz to sí tás EGYSZERI vagy FOLYAMATOS (rend sze res) díj fi -
ze té sû le het. 

32. Az egy sze ri dí jas szer zô dés tel jes dí ját, il let ve a fo lya ma tos
díj fi ze té sû szer zô dés el sô dí ját az aján lat té tel kor kell meg fi -
zet ni.

33. A biz to sí tó az el sô dí jat, il let ve egy sze ri dí jat ka mat men tes
díj elô leg ként ke ze li.
Amennyi ben a szer zô dés lét re jön, a biz to sí tó a díj elô le get
– a biz to sí tá si köt vény sze rin ti kez de ti nap tól ér vé nye sen –
a biz to sí tá si díj ba be szá mít ja, az aján lat eluta sí tá sa ese tén
pe dig visszautal ja a szer zô dô nek.

34. A fo lya ma tos dí jas szer zô dés foly ta tó la gos dí jai min den
biz to sí tá si év re a biz to sí tá si év for du ló kon elô re ese dé ke -
sek.
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35. A biz to sí tó – pót díj el le né ben – hoz zá já rul hat az éves díj
rész  le tek ben tör té nô fi ze té sé hez. 
A pót díj mér té ke – töb bek kö zött – a díj fi ze tés gya ko ri sá -
gá tól és mód já tól függ, és a tar ta mon be lül vál toz hat.
Rész let fi ze tés ese tén a dí jak a meg fe le lô rész let fi ze té si idô -
szak el sô nap ján, elô re ese dé ke sek.
A díj fi ze tés gya ko ri sá gát a szer zô dô a biz to sí tá si év for du -
ló kon meg vál toz tat hat ja, amennyi ben er re irá nyu ló ké ré -
sét az év for du ló elôt ti 30. na pig írás ban jel zi a biz to sí tó -
nak, és a biz to sí tó ah hoz hoz zá já rul.
A biz to sí tó a biz to sí tá si év re ese dé kes tel jes dí jat az eset -
ben is kö ve tel he ti, ha a szer zô dés va la mely ok ból a biz to -
sí tá si éven be lül szûn ne meg.

36. A BIZTOSÍTÁSI IDÔSZAK

– fo lya ma tos díj fi ze tés ese tén a biz to sí tá si év for du lók hoz
iga zo dó egy éves idô tar tam (BIZTOSÍTÁSI ÉV),

– egy sze ri díj fi ze tés ese tén a szer zô dés kez de te és le já ra ta
kö zöt ti idô szak.

III.3. A DÍJFIZETÉS ELMULASZTÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

37. Amennyi ben a szer zô dô a biz to sí tás foly ta tó la gos dí ját az
esedékességkor nem egyen lí ti ki, a biz to sí tó a koc ká za tot
az el sô el ma radt díj ese dé kes sé gé tôl szá mí tott 60 na pig
vi se li. Ez idô alatt a szer zô dô az el ma radt díj fi ze tést pó tol -
hat ja. Amennyi ben ez nem tör té nik meg, a biz to sí tó koc -
ká zat vi se lé se és a biz to sí tá si szer zô dés a ha tár idô le tel -
té vel meg szû nik, amennyi ben a szer zô dés még nem ren -
del ke zik ma ra dék jo gok kal. 

38. A ma ra dék jog gal ren del ke zô szer zô dé sek nél a biz to sí tó
koc ká zat vi se lé se nem szû nik meg, de a díj men tes le szál -
lí tás utá ni szer zô dés nek meg fe le lô mér té kû szol gál ta tá sok -
ra kor lá to zó dik (VI.3.51. pont).

39. A szer zô dô – a biz to sí tott élet ben lé te ese tén – a biz to sí tó
elô ze tes hoz zá já ru lá sá val az el sô el ma radt díj ese dé kes ség -
tôl szá mí tott 60 na pon túl, de 6 hó na pon be lül – ké se del mi
ka ma tai val együtt – pó tol hat ja az el ma radt dí ja kat. A biz to sí -
tó a hoz zá já ru lá sát újabb koc ká zat el bí rá lás ered mé nyé tôl is
füg gô vé te he ti.
A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se (az ere de ti tar ta lom mal és
összeg gel) a tel jes hát ra lék be fi ze té sét kö ve tô nap 0.
órá já tól kez dô dik új ra (REAKTIVÁLÁS).
Reak ti vá lás ra a szer zô dés tar ta mán be lül leg fel jebb két al -
ka lom mal van le he tô ség.

IV. ÉRTÉKKÖVETÉS

40. Az ér ték kö ve tés a fo lya ma tos díj fi ze té sû biz to sí tás szol gál -
ta tá sá nak – díj eme lés vál la lá sa el le né ben tör té nô – nö -
ve lé se. 
A biz to sí tó a szol gál ta tás, il let ve díj eme lé sé re (in de xá lás ra)
éven te egy szer, a biz to sí tá si év for du ló val te het aján la tot,
mely rôl a biz to sí tá si évfordulót megelô zô 45. na pig küld ér -
te sí tést.

41. A biz to sí tó az ér ték kö ve tés mér té ké nek meg ha tá ro zá sá nál
a KSH fo gyasz tói ár in de xét és a vár ha tó inf lá ciót is fi gye -
lem be ve szi.
A szol gál ta tás nö ve lé sé hez szük sé ges díj nö vek mény (il let ve
a díj eme lés hez tar to zó szol gál ta tás-nö vek mény) megál la pí -
tá sa úgy tör té nik, hogy a szol gál ta tás és a díj vál to zá sa egy -
más nak – biz to sí tás ma te ma ti kai el vek alap ján – meg fe lel jen.

42. A szer zô dô nek jo gá ban áll az eme lést a biz to sí tá si idô -
sza kot megelô zô 30. na pig írás ban visszauta sí ta nia.

Amennyi ben a szer zô dô a megadott ha tár idôig nem uta -
sít ja vissza az eme lést, a szer zô dés az ér te sí tés nek meg fe -
le lôen mó do sí tás ra ke rül. A biz to sí tá si összeg (szol gál ta tás)
eme lé se az emelt díj be fi ze té sé vel vá lik ér vé nyes sé.

43. Amennyi ben a szer zô dô a biz to sí tó ál tal meg ha tá ro zott nál
na gyobb mér té kû eme lést kér, a biz to sí tó nak jo gá ban áll
azt eluta sí ta nia, vagy an nak el fo ga dá sá ról újabb egész sé gi
nyi lat ko zat, il let ve or vo si vizs gá lat alap ján dön te ni. Az
eme lés ak kor vá lik el fo ga dot tá, ha azt a biz to sí tó írás ban
visszaiga zol ja a szer zô dô nek.

44. Amennyi ben a szer zô dô két egy mást kö ve tô év ben visz-
szauta sít ja az ér ték kö ve tést, úgy a biz to sí tó a to váb biak -
ban el te kint het a szer zô dés dí já nak eme lé sé re vo nat ko zó
aján la tá tól. Amennyi ben a szer zô dés ér ték kö ve té sét a ké -
sôb biek ben a szer zô dô kez de mé nyez né, a biz to sí tó nak jo -
gá ban áll azt visszauta sí ta ni, vagy az el fo ga dást újabb koc -
ká zat el bí rá lás ered mé nyé tôl füg gô vé ten ni.

V. NYERESÉGRÉSZESEDÉS

45. A biz to sí tó a vár ha tó jö vô be ni kö te le zett sé gei tel je sí té sé re
biz to sí tás ma te ma ti kai el vek alap ján DÍJTARTALÉKOT ké pez,
me lyet szer zô dé sen ként tart nyil ván.

46. A TECHNIKAI KAMATLÁB az a ka mat láb, ame lyet a biz to sí tó
az élet biz to sí tá si díj megál la pí tá sa kor – mint a díj tar ta lék
fel té te le zett mi ni má lis be fek te té si ho za mát – elô re fi gye -
lem be vesz.

47. A biz to sí tó a díj tar ta lé kot be fek te ti. Amennyi ben a díj tar ta -
lék ho za ma a tech ni kai ka mat lá bat meg ha lad ja, a tech ni -
kai ka mat fe lett rea li zált ho zam nak, az ún. TÖBBLETHOZAM-
NAK a kü lö nös fel té te lek ben meg ha tá ro zott há nya dát a
biz to sí tó a szer zô dé sek kö zött nye re ség ré sze se dés ként
szétoszt ja.
A nye re ség ré sze se dést a biz to sí tó éven te egy szer, a kü lö -
nös fel té te lek ben meg ha tá ro zott mó don ír ja jó vá a szer zô -
dé se ken.
A több let ho zam nagy sá ga elô re nem ha tá roz ha tó meg,
de a szer zô dé sen már jóváírt nye re ség ki fi ze té sé re a biz to -
sí tó kö te le zett sé get vál lal.

VI. MARADÉKJOGOK

VI.1. A MARADÉKJOGOK FOGALMA

48. A ma ra dék jo gok a biz to sí tá si szer zô dés re vo nat ko zó azon jo -
gok, me lyek a díj fi ze tés el ma ra dá sa, il le tô leg a szer zô dés nek
a biz to sí tá si összeg ki fi ze té se nél kü li meg szû né se ese té ben
fenn ma rad nak. A ma ra dék jo gok a vissza vá sár lás és a díj -
men tes le szál lí tás.
A ma ra dék jo gok gya kor lá sá ra leg ko ráb ban a kü lö nös fel té -
te lek ben meg ha tá ro zott – biz to sí tá si díj jal fe de zett –
tar tam le tel te után ke rül het sor. 
Amennyi ben a szer zô dé sen be lül ér ték kö ve tés re (IV. fe je -
zet) ke  rült sor, az eb bôl szár ma zó szol gál ta tás-nö vek mé -
nyek (IV.41. pont) a ma ra dék jo gok szem pont já ból új szer -
zô dé sek nek te kin ten dôk.
A ma ra dék jo gok ér vé nye sí té sét a szer zô dô írás ban, a biz -
to sí tott hoz zá já ru lá sá val kér he ti.

VI.2. VISSZAVÁSÁRLÁS

49. A szer zô dô a biz to sí tá si tar ta mon be lül írás ban fel mond -
hat ja a szer zô dést. 
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Amennyi ben a kü lö nös fel té te lek ben meg ha tá ro zott fel té -
te lek tel je sül nek, a biz to sí tó a VISSZAVÁSÁRLÁSI ÖSSZEGET fi -
ze ti ki a szer zô dô ré szé re.
A vissza vá sár lá si összeg nagy sá ga a szer zô dés díj tar ta lé -
ká nak nagy sá gá tól függ, és – a biz to sí tó már fennál lott
koc ká zat vi se lé se és a fel me rült költ sé gek miatt – a be fi ze -
tett dí jak tól akár je len tô sen is el tér het.
Amennyi ben a szer zô dés még nem ren del ke zik vissza vá sár lá -
si összeg gel, a szer zô dés ki fi ze tés nél kül szû nik meg, s a szer -
zô dô a be fi ze tett dí jak ból sem mi lyen vissza té rí tés re nem tart -
hat igényt.

50. A vissza vá sár lás sal a szer zô dés meg szû nik, és nem lép tet -
he tô új ból ha tály ba.

VI.3. DÍJMENTES LESZÁLLÍTÁS

51. A szer zô dô írás ban kér he ti, hogy – amennyi ben a szer zô -
dés kü lö nös fel té te lei már le he tô vé te szik – biz to sí tá sát a
szol gál ta tás(ok) ér té ké nek csök ken té se (le szál lí tá sa) mel -
lett to váb bi díj fi ze té si kö te le zett ség nél kü li (díj men tes)
szer zô dés sé ala kít sa át a biz to sí tó.

52. A szer zô dés díj men tes le szál lí tá sát – az el sô díj jal nem fe -
de zett nap ha tá lyá val – a biz to sí tó a szer zô dô ké ré se nél -
kül is el vég zi, amennyi ben a szer zô dô nem tel je sí ti díj fi ze -
té si kö te le zett sé gét (III.3.37. pont), és a szer zô dés kü lö nös
fel té te lei alap ján az már le het sé ges, és a szerződő nem
kérte a szerződés meg szün tetését és a visszavásárlási
összeg kifizetését.

53. A nye re ség ré sze se dés a díj men tes le szál lí tás után is megil -
le ti a szer zô dé se ket.

VII. KÖTVÉNYKÖLCSÖN

54. A köt vény köl csön a biz to sí tó ese ti hoz zá já ru lá sá val a biz to -
sí tá si szer zô dés alap ján ad ha tó köl csön. A köl csön leg fel -
jebb a köl csönigény lés idô pont já ban ér vé nyes vissza vá -
sár lá si összeg ere jéig igé nyel he tô.

55. Köl csön igény lé sé re a szer zô dô vagy a biz to sí tott jo go -
sult, amennyi ben a szer zô dés díj fi ze tés sel fennáll, és a
szer zô dô nek nincs sem díj hát ra lé ka, sem köl csön- vagy ka -
mat tar to zá sa. A köl csön re vo nat ko zó ké re lem nek a szer zô -
dô és a biz to sí tott írás be li hoz zá já ru lá sát egyaránt tar tal -
maz nia kell.

56. A köl csön tar to zás után a biz to sí tó vál to zó mér té kû ka ma -
tot szá mít fel.

57. A ka ma tok kal nö velt köl csön tar to zás el szá mo lá sa leg ké -
sôbb a biz to sí tá si ese mény be kö vet kez te kor vagy a biz to -
sí tá si szer zô dés meg szû né se kor tör té nik, de a szer zô dô
(biz to sí tott) jo go sult tar to zá sát egyösszegben ko ráb ban
vissza fi zet ni.

58. A szer zô dô a köt vény köl csön fel vé te le után is kö te les
biz to sí tá si dí jat fi zet ni. Amennyi ben a szer zô dés díj hát ra -
lé ka a 60 na pot meg ha lad ja, a biz to sí tó jo go sult a köl csön -
szer zô dést és a biz to sí tá si szer zô dést egyide jû leg fel mon -
da ni, és a ka ma tok kal nö velt köl csön tar to zást a ki fi ze ten dô
vissza vá sár lá si összeg bôl le von ni.

VIII. A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE

VIII.1. A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

59. A ked vez mé nye zett nek (I.1.4. pont) a biz to sí tá si ese -
ményt a be kö vet kez té tôl szá mí tott 8 na pon be lül írás ban
be kell je len te nie a biz to sí tó nak, a szük sé ges fel vi lá go sí tá -
so kat meg kell ad nia, és le he tô vé ten nie a be je len tés és a
fel vi lá go sí tá sok tar tal má nak el lenôr zé sét.

60. A biz to sí tó a bejelentett igények jogosságát az összes szük-
séges irat beérkezését követô 8 napon belül elbírálja, a kifi-
zetést pedig az elbírálást követô 15 na pon be lül tel je sí ti.
A biz to sí tó a szol gál ta tá si igény, vagy az an nak tel je sí té sé -
hez szük sé ges ira tok ké se del mes be nyúj tá sa miatt el hú zó -
dó ki fi ze té se ket ka mat men te sen tel je sí ti.

61. A biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé nek nap já tól szá mí tott
2 év el tel té vel a biz to sí tás ból ere dô igé nyek elévül nek.

VIII.2. A TELJESÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

62. A biz to sí tá si szol gál ta tá sok igény be vé te lé hez a szol gál ta -
tás ra jo go sult nak az aláb bi ira to kat kell be mu tat nia, il let -
ve átad nia:
– az eléré si szol gál ta tás igény lé sé hez a biz to sí tott élet ben

lé té nek iga zo lá sát (a biz to sí tott sze mé lyi iga zol vá nyát,
vagy egyéb okira tot);

– el ha lá lo zás ese tén a ha lot ti anya köny vi ki vo na tot és a ha -
lál okát iga zo ló or vo si vagy ha tó sá gi bi zo nyít ványt;

– a jo go sult ság (ked vez mé nye zett ség), to váb bá a biz to sí -
tá si ese mény és a biz to sí tá si összeg megál la pí tá sá hoz
szük sé ges egyéb okira to kat;

– a biz to sí tá si köt vényt és a biz to sí tó ké ré sé re a díj fi ze tés
iga zo lá sát.

A biztosító a biztosítási szolgáltatáshoz azon okiratok
bemuta tását kérheti, amelyek alkalmasak a biztosítási ese-
mény bi zo nyítására. A biztosító a szolgáltatása teljesítésé-
nek ese dé kes ségét csak olyan okirat bemutatásától teheti
függővé, amely a biztosítási esemény bekövetkezésének
igazolásához, illetve a teljesítendő szolgáltatás mértékének
meghatározásához szükséges. A biztosítási esemény bekö-
vetkezését a biztosító ré szé re a szerző dő nek, biztosított-
nak, kedvezményezettnek bizo nyí tania szükséges. A bizto-
sítási esemény bekövet kezése esetén annak bizonyítására
alkalmasak azon okiratok, hatósági, bírósági határozatok,
jegyzőkönyvek, tárgyi bizo nyí tékok, amelyek a biztosítási
esemény jogalapját, valamint annak összegszerűségét
bizonyítják. A felsoroltakon kívül a szer ző dő nek, biztosí-
tottnak, kedvezményezettnek joga van a biztosítási ese-
mény igazolására – a bizo nyítás általános szabályai sze -
rint – annak érdekében, hogy követelését érvényesíthesse. 

Szük ség ese tén a biz to sí tó egyéb iga zo lá so kat is be kér het,
és jo gá ban áll a be je len té sek és fel vi lá go sí tá sok tar tal má -
nak el lenôr zé se, be leért ve a biz to sí tott sze mé lyes vizs gá la -
tá nak eset le ges el ren de lé sét is.

A biz to sí tá si ese mény iga zo lá sá val kap cso la tos költ sé ge ket
an nak kell vi sel nie, aki az igényt ér vé nye sí te ni kí ván ja.

IX. A BIZTOSÍTÓ MENTESÜLÉSE, KIZÁRÁSOK

IX.1. MENTESÜLÉS

63. Ha a szer zô dés bár mely ok ból a biz to sí tá si összeg ki fi ze té -
se nél kül szû nik meg, a biz to sí tó – el len ke zô ki kö tés hiá -
nyá ban – a vissza vá sár lá si össze get fi ze ti ki.
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64. A köz lés re, il le tô leg a vál to zás be je len té sé re irá nyu ló
kö te le zett ség meg sér té se ese té ben a biz to sí tó men te sül
a szol gál ta tás tel je sí té se alól, és csak a vissza vá sár lá si össze -
get fi ze ti ki, ki vé ve ha
– bi zo nyít ják, hogy az el hall ga tott vagy be nem je len tett

kö rül ményt a biz to sí tó a szer zô dés kö tés kor, il let ve a szer -
zô dés mó do sí tá sa kor is mer te, vagy az nem ha tott köz re
a biz to sí tá si ese mény be kö vet kez té ben; vagy

– a szer zô dés meg kö té sé tôl a biz to sí tá si ese mény be kö vet -
kez téig 5 év már el telt.

65. A biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé ge nem áll be, ameny-
nyi ben a biz to sí tá si ese ményt a megadott ha tár idôn be -
lül (VIII.1.59. pont) nem je len tik be, és emiatt lé nye ges
kö rül mé nyek ki de rít he tet len né vál nak.

66. A biz to sí tó a biz to sí tá si összeg ki fi ze té se alól men te sül, ha
a biz to sí tott a ked vez mé nye zett szán dé kos ma ga tar tá -
sa kö vet kez té ben vesz tet te éle tét. A vissza vá sár lá si összeg
eb ben az eset ben az örö kö sö ket il le ti meg, és a ked vez mé -
nye zett ab ból nem ré sze sül het.

67. A szer zô dés a biz to sí tá si összeg ki fi ze té se nél kül szû nik
meg, és a biz to sí tó nem a vissza vá sár lá si össze get, ha nem
a díj tar ta lé kot fi ze ti ki, ha a biz to sí tott
– szán dé ko san el kö ve tett sú lyos bûn cse lek mé nye foly tán

vagy az zal össze füg gés ben, vagy
– a szer zô dés kö tés tôl szá mí tott két éven be lül el kö ve tett

ön gyil kos sá ga kö vet kez té ben 
halt meg.

68. Men te sül a biz to sí tó a balese ti ese mé nyek re meg ha tá -
ro zott szol gál ta tá sok tel je sí té se alól, ha a balese tet a
biz to sí tott szán dé kos vagy sú lyo san gon dat lan ma ga -
tar tá sa idéz te elô.
Sú lyo san gon dat lan ma ga tar tás ál tal oko zott nak mi nô -
sül kü lö nö sen az a baleset, amely a biz to sí tott
– sú lyo san it tas (2,5 ez re lé kes vér al ko hol szin tet elérô) ál -

la po tá val, vagy
– bó dí tó, ká bí tó vagy más ha son ló ha tást ki vál tó sze rek fo -

gyasz tá sa miat ti ál la po tá val, vagy to xi kus anya gok sze -
dé se miat ti füg gô sé gé vel, vagy

– ér vé nyes jo go sít vány nél kü li vagy 0,8 ez re lé kes vér al ko -
hol szin tet elérô it tas ság mel let ti gép jár mû ve ze té sé vel

köz vet len oko za ti össze füg gés ben kö vet ke zett be.

IX.2. KIZÁRÁSOK

69. A biz to sí tó ki zár ja koc ká zat vi se lé si kö ré bôl azon ese mé -
nye ket, ame lyek köz vet le nül vagy köz vet ve össze füg -
gés ben áll nak:
– HIV fer tô zés sel;
– ra dioak tív mag ener gia vagy io ni zá ló su gár zás ha tá -

sá val (ki vé ve a te rá piás cé lú or vo si ke ze lést);
– kü lö nö sen koc ká za tos hob bi, sport te vé keny ség, ext -

rém sport (töb bek kö zött bar lan gá szat, bú vár ko dás,
szik la-, fal- és hegy má szás, bungee jumping), va la -
mint a mo to ros meg haj tá sú szá raz föl di-, vizi-, il let ve
mo to ros vagy mo tor nél kü li lé gi jár mû vek hasz ná la -
tá val já ró sport ágak ûzé se köz ben be kö vet ke zett ese -
mé nyek kel;

– re pü lés hez kap cso ló dó ese mé nyek kel (töb bek kö zött
ej tô er nyôs ug rás sal, sár kány re pü lés sel), ki vé ve az
utas  ként, pi ló ta ként, sze mély zet ként va ló rész vé telt
a szer ve zett lé gi utas for ga lom ban;

– há bo rús, pol gár há bo rús ese mé nyek kel, ter ror cse lek -
mé nyek kel, fel ke lés sel, lá za dás sal, za var gás sal.

70. A biz to sí tó a ha lál ese ti szol gál ta tás he lyett a díj tar ta lé kot fi -
ze ti ki, ha a biz to sí tott ha lá lát köz vet le nül, vagy köz vet ve
va la mely ki zárt koc ká zat okoz ta.

71. A biz to sí tó a balese tek, il let ve a balese ti ere de tû ese mé -
nyek kö ré bôl ki zár ja
– a biz to sí tott el me- vagy tu dat za va rá val, il let ve ön gyil kos -

sá gá val vagy an nak kí sér le té vel oko za ti össze füg gés ben
be kö vet ke zô ese mé nye ket,

– a va la mely baleset tel össze füg gés be nem hoz ha tó – em -
ber vagy ál lat ter jesz tet te – bak te riá lis-, vagy ví rus fer tô -
zé se ket,

– a ver seny sze rû spor to lás, edzés köz ben be kö vet ke zett
ese mé nye ket,

– a biz to sí tott fegy ve res szol gá la tá nak tel je sí té se köz ben, il -
let ve a biz to sí tott fegy ver vi se lé sé nek vagy fegy ver hasz ná -
la tá nak so rán, az zal össze füg gés ben be kö vet ke zett ese -
mé nye ket.

X. VEGYES RENDELKEZÉSEK

X.1. AZ ADATOK NYILVÁNTARTÁSA

72. A biz to sí tó jo go sult a biz to sí tá si szer zõ dés sel, lét re jöt té vel,
nyil ván tar tá sá val és szol gál ta tá sá val össze füg gõ en tu do má -
sá ra ju tott sze mé lyes, egész sé gi és üz le ti ada tok – tör vé nyi
elõ írá sok nak meg fe le lõ – ke ze lé sé re, õr zé sé re. A biz to sí tó kö -
te les a tudomására jutott ada to kat biz to sí tá si ti tok ként ke -
zel ni, és e titkot idôbeli korlátozás nélkül meg tartani.

BIZ TO SÍ TÁ SI TI TOK min den olyan – minôsített adatokat nem
tartalmazó –, a biz to sí tó, a vi szont biz to sí tó, a biz to sí tás -
köz ve tí tõ, a biz to sí tá si szak ta nács adó ren del ke zé sé re ál ló
adat, amely a biz to sí tó, a vi szont biz to sí tó, a biz to sí tás köz -
ve tí tõ, a biz to sí tá si szak ta nács adó egyes ügy fe le i nek (ide -
ért ve a ká ro sul tat is) sze mé lyi kö rül mé nye i re, va gyo ni
hely ze té re, il let ve gaz dál ko dá sá ra vagy a biz to sí tó val, il let -
ve a vi szont biz to sí tó val kö tött szer zõ dé se i re vo nat ko zik. 
A biz to sí tó az egész ség i ál la pot tal köz vet le nül össze füg gõ,
ál ta la ke zelt ada to kat a biz to sí tá si jog vi szony fenn ál lá sá nak
ide jén, va la mint azon idõ tar tam alatt ke zel he ti, amed dig a
biz to sí tá si jog vi szonnyal kap cso lat ban igény ér vé nye sít he -
tõ. A biz to sí tó kö te les tö röl ni min den olyan, ügy fe le i vel,
volt ügy fe le i vel vagy lét re nem jött szer zõ dés sel kap cso la -
tos, az egész ség ügyi ál la pot tal köz vet le nül össze füg gõ
ada tot, amely nek ke ze lé se ese té ben az adat ke ze lé si cél
meg szûnt, vagy amely nek ke ze lé sé hez az érin tett hoz zá já -
ru lá sa nem áll ren del ke zés re, il let ve amely nek ke ze lé sé hez
nincs tör vé nyi jog alap.

73. A biz to sí tá si ti tok te kin te té ben a biz to sí tó a biz to sí tók ról
és a biz to sí tá si te vé keny ség rôl szó ló tör vény sze rint jár el.
Biz to sí tá si ti tok csak ak kor ad ha tó ki har ma dik sze mély nek,
ha
– a biz to sí tó, biz to sí tás köz ve tí tô, il let ve a biz to sí tá si szak ta -

nács adó ügy fe le vagy an nak tör vé nyes kép vi se lô je a ki -
szol gál tat ha tó biz to sí tá si ti tok kört pon to san meg je löl ve,
er re vo nat ko zóan írás ban fel men tést ad,

– e tör vény alap ján a ti tok tar tá si kö te le zett ség nem áll
fenn.

74. Az ügy fe lek ada tait a biz to sí tó a biz to sí tá si ti tok meg sér -
té se nél kül – a tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben – az
aláb bi he lyek re to váb bít hat ja: Pén zü gyi Szer ve ze tek Ál -
la mi Felügye le te, nyo mo zó ha tó ság és ügyész ség, bí ró ság,
bí ró sá gi vég re haj tó, ha gya té ki ügy ben el já ró köz jegy zô,
adó ha tó ság, nem zet biz ton sá gi szol gá lat, Gaz da sá gi Ver -
seny hi va tal, gyám ha tó ság, egész ség ügyi ha tó ság, tit kos -



szol gá la ti esz kö zök al kal ma zá sá ra, tit kos in for má ció gyûj -
té sé re fel ha tal ma zott szerv, vi szont biz to sí tó, együttbiztosí-
tásban részt vál la ló biz to sí tó, ál lo mány-át ru há zás kor az át -
ve vô biz to sí tó, fiók te lep ese té ben a har ma dik or szág be li
biz to sí tó, biz to sí tás köz ve tí tô, szak ta nács adó, a biz to sí tó ál -
tal ki szer ve zett te vé keny sé get vég zô part ner, alapvetô
jogok biztosa, Nemzeti Adatvédelmi és Információ sza bad -
ság Hatóság, a pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá -
lyo zá sá ról szó ló tör vény ben meg ha tá ro zott fel adat kö ré vel
össze füg gés ben el já ró ma gyar bûn ül dö zõ szerv vagy nem -
zet kö zi kö te le zett ség vál la lás alap ján kül föl di bûn  ül dö zõ
szerv.

75. A szer zô dés re vo nat ko zó aján lat aláírá sá val a szer zô dô és
biz to sí tott hoz zá já rul nak, hogy ada tai kat a biz to sí tó kül -
föl di biz to sí tó hoz, kül föl di vi szont biz to sí tó hoz vagy
kül föl di adat ke ze lô szer ve zet hez to váb bít has sa.

X.2. ADÓZÁSSAL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK

76. A szerződés díjához és a szerződésre történő kifizetésekhez
kapcsolódó esetleges adókedvezményről és adókötelezett-
ségekről a személyi jövedelemadóról szóló törvény (Szja.
tv.) rendelkezik. Az adómentes szolgáltatások körét, továb-
bá az esetlegesen fellépő kamatadó fizetési kötelezettséget
ugyancsak az Szja. tv. határozza meg. Nem magánszemély
szerződő esetén a biztosítási díj, szolgáltatás és egyéb kifi-
zetések elszámolhatóságáról a társasági adóról szóló tör-
vény és a társadalombiztosításra vonatkozó jogszabályok
további előírásokat is tartalmaznak.
Az adózással kapcsolatos jogszabályok a szerződés tar-
tama alatt megváltozhatnak.
Az adózással kapcsolatos további részletes információ hon-
lapon, a www.uniqa.hu oldalon található.

X.3. A BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY ELVESZTÉSE

77. A biz to sí tá si köt vény el vesz té se vagy meg sem mi sü lé se
ese tén a biz to sí tó a szer zô dô (biz to sí tott) ké ré sé re a szer -
zô dés ak tuá lis ál la po tá nak meg fe le lô új köt vényt ál lít ki,
vagy az ere de ti köt vény má so la tát meg kül di a szer zô dô -
nek. Az új köt vény kiál lí tá sá nak költ sé gét a biz to sí tó meg -
fi zet tet he ti.

X.4. HITELFEDEZET

78. A biz to sí tó a szer zô dést a szer zô dô ké ré sé re – kü lön meg-
ál la po dás alap ján – hi tel fe de ze ti zá ra dék kal lát hat ja el.
Ez eset ben a zá ra dék ban meg je lölt szol gál ta tá sok ra a biz -
to sí tás el sôd le ges ked vez mé nye zett je a hi tel tar to zás ere -
jéig a meg je lölt pénz in té zet.

X.5. PANASZOK BEJELENTÉSE

79. A biztosítással, illetve a biztosítóval kapcsolatos panaszait
(szóban, írásban, telefonon is) előterjesztheti az UNIQA
Biztosító Zrt. székhelyén (1134 Budapest, Róbert Károly
krt. 70–74.) vagy Társaságunk cégjegyzék szerinti telephe-
lyein. Amennyiben annak feltételei – a 2010. évi CLVIII.
törvény 64.§ (2) bekezdése alapján – fennállnak, panaszá-
val a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (1013
Budapest, Krisztina krt. 39.) vagy a Pénzügyi Békéltető
Testületnek (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) az eljárását
kezdeményezheti, végső soron pedig bírósághoz is fordul-
hat. A biztosítási szerződésből származó igények érvénye-
sítésére indított valamennyi perre a magyar Polgári per-
rendtartás szabályai az irányadók.
A panaszkezeléssek kapcsolatos további tudnivalókat meg-
ismerheti a Társaságunk székhelyén és telephelyein meg-
található Panaszkezelési szabályzatból, mely elérhető a
www.uniqa.hu honlapon is.

80. A biz to sí tó felügye le ti szer ve:
Pén zü gyi Szer ve ze tek Ál la mi Felügye le te
1013 Bu da pest, Krisz ti na krt. 39.
(1535 Bu da pest, 114. Pf. 777)

6



7

Je len biz to sí tá si fel té te lek az UNIQA Biztosító Zrt. (1134 Bu da -
pest, Ró bert Ká roly krt. 70–74.) azon szer zô dé sei re ér vé nye sek,
ame lye ket ezen fel té te lek re hi vat ko zás sal kö töt tek. Je len kü lö -
nös fel té te lek ki zá ró lag az UNIQA Biztosító Zrt. Ál ta lá nos Élet -
biz to sí tá si Fel té te lei vel  együtt ér vé nye sek. A je len kü lö nös fel -
té te lek ben nem sza bá lyo zott kér dé se ket és fo gal ma kat az Ál ta -
lá nos Élet biz to sí tá si Fel té te lek 002 (to váb biak ban ÁÉF) tar -
tal maz zák.

I. Biz to sí tá si ese mé nyek és szol gál ta tá sok

1. Biz to sí tá si ese mény a biz to sí tott nak a biz to sí tó koc ká zat vi -
se lé se alatt be kö vet ke zô ha lá la.

2. Amennyi ben a biz to sí tott a szer zô dés a szer zô dés tar ta -
mán be lül el ha lá lo zik, az ak tuá lis biz to sí tá si összeg ke rül
a meg je lölt ked vez mé nye zett ré szé re ki fi ze tés re.

3. A kez de ti biz to sí tá si össze get a szer zô dô az aján lat té tel kor
ha tá roz za meg. Az egyes biz to sí tá si évek re ér vé nyes ak tuá -
lis biz to sí tá si összeg az eset le ges ér ték kö ve tés (IV. fe je zet)
ered mé nye ként nö velt biz to sí tá si összeg.

II. A biz to sí tás dí ja

4. A biz to sí tás egy sze ri vagy fo lya ma tos díj fi ze té sû le het. 

5. A fo lya ma tos díj fi ze té sû szer zô dés dí ja a szer zô dés le já ra -
táig, il let ve a biz to sí tott ko ráb bi ha lá láig ese dé kes.

6. A díj fi ze tés el mu lasz tá sa ese tén a szer zô dés és a biz to sí tó
koc ká zat vi se lé se az ÁÉF 37. pont já ban megadott ha tár idô
el tel té vel meg szû nik. Az ÁÉF 39. pont já ban sze rep lô le he -
tô ség (reak ti vá lás) a je len szer zô dé sek re nem vo nat ko zik.

III. Ér ték kö ve tés

7. A fo lya ma tos díj fi ze té sû szer zô dé sek re az ÁÉF IV. fe je ze -
te sze rin ti ér ték kö ve té si le he tô ség vo nat ko zik.

IV. Nye re ség ré sze se dés

8. A je len szer zô dés az ÁÉF V. fe je ze té ben sze rep lô nye re ség -
ré sze se dés re nem jo go sít.

V. Ma ra dék jo gok

9. A je len szer zô dés az ÁÉF VI. fe je ze té ben is mer te tett ma ra -
dék jo gok kal nem ren del ke zik, azaz nincs vissza vá sár lá si
össze ge és a díj men tes le szál lí tás sem igé nyel he tô.

VI. Köt vény köl csön

10. A je len szer zô dés re köt vény köl csön nem nyújt ha tó.

VII. Egyéb ren del ke zé sek

11. A szol gál ta tás tel je sí té sé nek fel té te lei megegyez nek az
ÁÉF VIII. fe je ze té ben fog lal tak kal.

12. A biz to sí tó men te sü lé sé nek ese tei és a ki zárt koc ká za tok
kö re azo nos az ÁÉF IX. fe je zet ben fel so rol tak kal.

13. A szer zô dô a szer zô dést az an nak lét re jöt té tôl szá mí tott 30
na pon be lül fel mond hat ja (ÁÉF I.20. pont). Ez eset ben a
biz to sí tó a szer zô dô írás be li nyi lat ko za tá nak beér ke zé sét
kö ve tô 15 na pon be lül – költ sé gei le vo ná sa után – vissza-
utal ja a be fi ze tett dí jat. 
Az el sô díj ból a szer zô dés el bí rá lá si, nyil ván tar tá si és köt vé -
nye sí té si költ sé gei re 10000 Ft, to váb bá az eset le ge sen el -
vég zett or vo si vizs gá lat költ sé gei ke rül nek le vo nás ra. 

A szer zô dés ké sôb bi fel mon dá sa ese tén a szer zô dôt a díj -
ból sem mi lyen vissza té rí tés nem il le ti meg.

Kockázati életbiztosítás II. különös feltételei Termékkód: 704  (folyamatos díjfizetésnél)

Termékkód: 762 (egyszeri díjfizetésnél)
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Je len biz to sí tá si fel té te lek az UNIQA Biztosító Zrt. (1134 Bu da -
pest, Ró bert Ká roly krt. 70–74.) azon szer zô dé sei re ér vé nye sek,
me lye ket ezen fel té te lek re hi vat ko zás sal kö töt tek. Je len biz to sí -
tás csak va la mely élet biz to sí tá si szer zô dés hez (alap biz to sí tás -
hoz) kap cso ló dóan köt he tô meg és tart ha tó fent. A je len fel té -
te lek ben nem sza bá lyo zott kér dé se ket és fo gal ma kat az Ál ta lá -
nos Élet biz to sí tá si Fel té telek 002 (ÁÉF) és az alap biz to sí tás
kü lö nös fel té te lei tar tal maz zák.

I. ÁL TA LÁ NOS TUD NI VA LÓK

1. A biz to sí tás szer zô dô je az alap biz to sí tás szer zô dô jé vel azo nos.

2. A biz to sí tás biz to sí tott ja – az aján la ton rög zí tett el len ke zô ki -
kö tés hiá nyá ban – az alap biz to sí tás biz to sí tott já val azo nos.
Amennyi ben a je len kiegé szí tô biz to sí tás ra – kiegé szí tô
aján la ton – az alap biz to sí tás tól el té rô biz to sí tot tat je löl tek
meg, ah hoz az alap biz to sí tás biz to sí tott já nak hoz zá já ru lá -
sa is szük sé ges.
Je len kiegé szí tô biz to sí tás nak nem le het biz to sí tott ja az a
sze mély, aki nek ré szé re rok kant sá gi vagy balese ti rok kant -
sá gi nyug dí jat, já ra dé kot vagy szo ciá lis já ra dé kot ál la pí tot -
tak meg, il let ve aki er re irá nyu ló ké rel met nyúj tott be.

3. A szol gál ta tás ra – el len ke zô ki kö tés hiá nyá ban – az alap biz -
to sí tás ha lál ese ti ked vez mé nye zett je jo go sult. Az alap biz -
to sí tás biz to sí tott já tól el té rô sze mély re kö tött kiegé szí tô
biz to sí tás ked vez mé nye zett je a kiegé szí tô aján la ton je löl -
he tô meg.

4. A biz to sí tás tar ta ma megegye zik az alap biz to sí tás tar ta má val.
A kiegé szí tô biz to sí tás a tar ta mon be lül – bár me lyik biz to sí -
tá si év for du ló val – utó lag is meg köt he tô, de le já ra tá nak ez
eset ben is meg kell egyez nie az alap biz to sí tás le já ra tá val.
Ki vé telt je lent, ha a biz to sí tott élet ko ra az alap biz to sí tás le -
já ra ta kor ma ga sabb 65 év nél, mely eset ben a kiegé szí tô
biz to sí tás a biz to sí tott 65. szü le tés nap ját kö ve tô biz to sí tá -
si év for du lót megelô zô nap vé gé vel meg szû nik.

5. A biz to sí tó nak jo gá ban áll a je len kiegé szí tô biz to sí tás ra
tett aján la tot in dok lás nél kül eluta sí ta ni.
Amennyi ben a kiegé szí tô biz to sí tás utó lag ke rül meg kö tés -
re, a koc ká zat vi se lés kez de te szem pont já ból a kiegé szí tô
biz to sí tás az ÁÉF I. 3. és I. 4. fe je ze té nek meg fe le lô ön ál ló
megíté lés alá esik.

6. A je len kiegé szí tô biz to sí tás az ÁÉF I. 5. fe je ze té ben és az
alap biz to sí tás kü lö nös fel té te lei ben sze rep lô ese tek mel lett
meg szû nik
– az alap biz to sí tás meg szû né se, díj men tes le szál lí tá sa ese tén;
– a biz to sí tott 65. szü le tés nap ját kö ve tô biz to sí tá si év for -

du lót megelô zô nap vé gé vel;
– a je len kiegé szí tô biz to sí tás díj nem fi ze té se ese tén;
– a je len kiegé szí tô biz to sí tás biz to sí tott já nak ha lá la ese tén;
– a je len kiegé szí tô biz to sí tás fel mon dá sa ese tén.

7. A je len kiegé szí tô biz to sí tás – a szer zô dô il let ve a biz to sí tó
ré szé rôl – a biz to sí tá si év for du ló val mond ha tó fel. A fel -
mon dást legalább 30 nap pal az év for du ló elôtt, írás ban
kell meg ten ni.

II. BIZ TO SÍ TÁ SI SZOL GÁL TA TÁS

8. Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül, ha a biz to sí tott a je len
kiegé szí tô biz to sí tás ra vo nat ko zó koc ká zat vi se lés tar ta mán
be lül be kö vet ke zett baleset bôl (ÁÉF I. 18. pont) ere dôen, a
baleset be kö vet kez té tôl szá mí tott 1 éven be lül el ha lá lo zik.

9. A biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se ese tén a ked vez mé -
nye zett a je len kiegé szí tô biz to sí tás ra ér vé nyes ak tuá lis
biz to sí tá si összeg re jo go sult.

10. A je len kiegé szí tô biz to sí tás ra a szer zô dés kö tés kor kü lön
kez de ti biz to sí tá si össze get kell meg je löl ni. Az egyes biz -
to sí tá si évek re ér vé nyes ak tuá lis biz to sí tá si összeg a vál lalt
ér ték kö ve tés (IV. fe je zet) ered mé nye ként nö velt biz to sí tá si
összeg.

III. A BIZ TO SÍ TÁ S DÍ JA

11. A biz to sí tás dí ja a je len kiegé szí tô biz to sí tás ra meg je lölt
biz to sí tá si összeg nagy sá gá tól függ.
Amennyi ben a biz to sí tott fog lal ko zá sa, te vé keny sé gi kö re,
egész sé gi ál la po ta in do kol ja, a biz to sí tó nak jo gá ban áll az
aján la ton sze rep lô nél ma ga sabb dí jat megál la pí ta ni.

12. A je len kiegé szí tô biz to sí tás dí ját az alap biz to sí tás sal egy ide -
jû leg, az zal azo nos mó don és gya ko ri ság gal kell meg fi zet ni.

IV. ÉR TÉK KÖ VE TÉS

13. Amennyi ben az alap biz to sí tás ra vo nat ko zóan ér ték kö ve tés
tör té nik, a je len kiegé szí tô biz to sí tás biz to sí tá si össze ge és
dí ja az alap biz to sí tás biz to sí tá si össze gé vel azo nos arány -
ban nô.

V. NYE RE SÉG RÉ SZE SE DÉS

14. Je len kiegé szí tô biz to sí tás több let ho zam ból (ÁÉF V. fe je zet)
való ré sze se dés re nem jo go sít.

VI. MA RA DÉK JO GOK

15. Je len kiegé szí tô biz to sí tás ma ra dék jo gok kal, azaz vissza vá -
sár lá si és díj men tes le szál lí tá si le he tô ség gel (ÁÉF VI. fe je -
zet) nem ren del ke zik.

VII. KÖT VÉNY KÖL CSÖN

16. Je len kiegé szí tô biz to sí tás ra köt vény köl csön (ÁÉF VII. fe je -
zet) nem igé nyel he tô.

VIII. A SZOL GÁL TA TÁS TEL JE SÍ TÉ SE

17. A szol gál ta tás tel je sí té sé hez az ÁÉF VIII. fe je ze té ben fel so -
rolt ira to kon túl a baleset he lyé nek, ide jé nek és kö rül mé -
nyei nek, kö vet kez mé nyei nek leírá sa, és az azt do ku men tá -
ló ira tok be nyúj tá sa min den eset ben szük sé ges.

IX. A BIZ TO SÍ TÓ MEN TE SÜ LÉ SE, KI ZÁ RÁ SOK

18. Je len kiegé szí tô biz to sí tás ra az ÁÉF IX. fe je ze té ben fel so rolt
koc ká zat ki zá rá sok és men te sü lé sek vo nat koz nak, ideért ve
kü lö nö sen a balese ti ese mé nyek re vo nat ko zó ki zá rá so kat
(ÁÉF IX. fe je zet 68. 69. és 71. pont jai).

19. Amennyi ben a biz to sí tó men te sül a szol gál ta tás tel je sí té se
alól, a je len kiegé szí tô biz to sí tás ki fi ze tés nél kül szû nik meg.

X. EGYÉB REN DEL KE ZÉ SEK

20. A je len kiegé szí tô biz to sí tás biz to sí tott ja (amennyi ben nem
azo nos az alap biz to sí tás biz to sí tott já val) csak az alap biz to -
sí tás biz to sí tott já nak be leegye zé sé vel él het az ÁÉF I.1. 3.
pont já ban meg ha tá ro zott jo gok kal.

Az UNIQA Biztosító Zrt. balese ti ha lál ra szó ló
kiegé szítô biz to sí tá sá nak kü lö nös fel té te lei

Termékkód: 839
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Je len biz to sí tá si fel té te lek az UNIQA Biztosító Zrt. (1134 Bu da -
pest, Ró bert Ká roly krt. 70–74.) azon szer zô dé sei re ér vé nye sek,
me lye ket ezen fel té te lek re hi vat ko zás sal kö töt tek. Je len biz to sí -
tás csak va la mely élet biz to sí tá si szer zô dés hez (alap biz to sí tás -
hoz) kap cso ló dóan köt he tô meg és tart ha tó fent. A je len fel té -
te lek ben nem sza bá lyo zott kér dé se ket és fo gal ma kat az Ál ta lá -
nos Élet biz to sí tá si Fel té te lek 002 (ÁÉF) és az alap biz to sí tás
kü lö nös fel té te lei tar tal maz zák.

I. ÁL TA LÁ NOS TUD NI VA LÓK

1. A biz to sí tás szer zô dô je az alap biz to sí tás szer zô dô jé vel
azo nos.

2. A biz to sí tás biz to sí tott ja – az aján la ton rög zí tett el len ke zô
ki kö tés hiá nyá ban – az alap biz to sí tás biz to sí tott já val azo -
nos. Amennyi ben a je len kiegé szí tô biz to sí tás ra – kiegé szí -
tô aján la ton – az alap biz to sí tás tól el té rô biz to sí tot tat je löl -
tek meg, ah hoz az alap biz to sí tás biz to sí tott já nak hoz zá já -
ru lá sa is szük sé ges.
A je len kiegé szí tô biz to sí tás nak nem le het biz to sí tott ja az
a sze mély, aki nek ré szé re rok kant sá gi vagy balese ti rok -
kant sá gi nyug dí jat, já ra dé kot vagy szo ciá lis já ra dé kot ál la -
pí tot tak meg, il let ve aki er re irá nyu ló ké rel met nyúj tott be. 

3. A szol gál ta tás ra egye dü li ked vez mé nye zett ként a je len
kiegé szí tô biz to sí tás biz to sí tott ja jo go sult.

4. A biz to sí tás tar ta ma megegye zik az alap biz to sí tás tar ta -
má val. A kiegé szí tô biz to sí tás a tar ta mon be lül – bár me lyik
biz to sí tá si év for du ló val – utó lag is meg köt he tô, de le já ra -
tá nak ez eset ben is meg kell egyez nie az alap biz to sí tás le -
já ra tá val.
Ki vé telt je lent, ha a biz to sí tott élet ko ra az alap biz to sí tás le -
já ra ta kor ma ga sabb 65 év nél, mely eset ben a kiegé szí tô
biz to sí tás a biz to sí tott 65. szü le tés nap ját kö ve tô biz to sí tá -
si év for du lót megelô zô nap vé gé vel meg szû nik.

5. A biz to sí tó nak jo gá ban áll a je len kiegé szí tô biz to sí tás ra
tett aján la tot in dok lás nél kül eluta sí ta ni.
Amennyi ben a kiegé szí tô biz to sí tás utó lag ke rül meg kö tés -
re, a koc ká zat vi se lés kez de te szem pont já ból a kiegé szí tô
biz to sí tás az ÁÉF I. 3. és I. 4. fe je ze té nek meg fe le lô ön ál ló
megíté lés alá esik.

6. Je len kiegé szí tô biz to sí tás az ÁÉF I. 5. fe je ze té ben és az
alap biz to sí tás kü lö nös fel té te lei ben sze rep lô ese te k mel lett
meg  szû nik
– az alap biz to sí tás meg szû né se, díj men tes le szál lí tá sa ese -

tén;
– a je len kiegé szí tô biz to sí tás díj nem fi ze té se ese tén;
– a biz to sí tott 65. szü le tés nap ját kö ve tô biz to sí tá si év for -

du lót megelô zô nap vé gé vel;
– ha a je len kiegé szí tô biz to sí tás ra tel je sí tett szol gál ta -

tás(ok) szá za lé kos mér té ke elér te a 100%-ot (13. pont);
– a je len kiegé szí tô biz to sí tás fel mon dá sa ese tén.

7. Je len kiegé szí tô biz to sí tás – a szer zô dô il let ve a biz to sí tó
ré szé rôl – a biz to sí tá si év for du ló val mond ha tó fel. A fel -
mon dást legalább 30 nap pal az év for du ló elôtt, írás ban
kell meg ten ni.

II. BIZ TO SÍ TÁ SI SZOL GÁL TA TÁS

�8. Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül a biz to sí tott – je len
kiegé szí tô biz to sí tás ra vo nat ko zó koc ká zat vi se lés tar ta mán
be lül be kö vet ke zett – balese te (ÁÉF I. 18. pont) miat ti, a
baleset be kö vet kez té tôl szá mí tott 2 éven be lül megál la pí -
tott vég le ges egész ség ká ro so dá sa.

�9. Balese ti ere de tû vég le ges egész ség ká ro so dás (rok kant -
ság) a biz to sí tott köz vet le nül balese ti ere de tû ana tó miai
el vál to zás sal já ró funk ció ká ro so dá sa, vég le ges egész ség ká -
ro so dá sa, tes ti vagy szel le mi tel je sí tô ké pes sé gé nek tar tós
csök ke né se.

10. A kiegé szí tô biz to sí tás ra az aján lat té tel kor kü lön kez de ti
biz to sí tá si össze get kell meg je löl ni.

11. A biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se ese tén a biz to sí tó a
je len kiegé szí tô biz to sí tás ra a baleset idô pont já ban ér -
vé nyes ak tuá lis biz to sí tá si összeg nek a megál la pí tott
vég le ges egész  ség ká ro so dás mér té ké vel megegye zô
szá za lé kát té rí ti.
Az egyes biz to sí tá si évek re ér vé nyes ak tuá lis biz to sí tá si
összeg a vál lalt ér ték kö ve tés (IV. fe je zet) ered mé nye ként
nö velt biz to sí tá si összeg.

12. A be kö vet ke zett rok kant ság, ill. egész ség ká ro so dás szá za -
lé kos mér té ke a fel so rolt test ré szek és ér zék szer vek el vesz -
té se vagy funk ció kép te len sé ge ese tén, az összes kö rül -
ményt fi gye lem be ve vô or vo si vizs gá lat so rán, az aláb bi
táb lá zat irány mu ta tó mér té kei alap ján ke rül megál la pí -
tás ra:

Test ré szek vagy ér zék szer vek rész le ges el vesz té se vagy
funk ció csök ke né se ese tén a biz to sí tó a táb lá zat meg fe le -
lôen csök ken tett ér té keit ve szi fi gye lem be.

Az UNIQA Biztosító Zrt. balese ti ere de tû 
vég le ges egész ség ká ro so dás ra szó ló kiegé szí tô biz to sí tá sá nak 
kü lö nös fel té te lei

Termékkód: 871

Mind két szem lá tó ké pes sé gé nek tel jes el vesz té se 100%
Egyik szem lá tó ké pes sé gé nek tel jes el vesz té se 50%
Mind két fül hal ló ké pes sé gé nek tel jes el vesz té se 60%
Egyik fül hal ló ké pes sé gé nek tel jes el vesz té se 30%
Szag ló ér zék tel jes el vesz té se 10%
Ízlelôképesség tel jes el vesz té se 5%
Egy kar váll ízü let tôl va ló tel jes el vesz té se 

vagy tel jes mûködôképtelensége 70%
Egy kar kö nyök ízü let fölöttig va ló tel jes el vesz té se 

vagy tel jes mûködôképtelensége 65%
Egy kar kö nyök ízü let alattig va ló tel jes el vesz té se 

vagy tel jes mûködôképtelensége 60%
Egyik kéz tel jes el vesz té se 55%
Hü velyk ujj el vesz té se 20%
Mu ta tó uj jak el vesz té se 10%
Töb bi ujj el vesz té se, egyen ként 5%
Egy láb comb kö zép fölöttig va ló tel jes el vesz té se 

vagy tel jes mûködôképtelensége 70%
Egy láb comb kö zé pig va ló tel jes el vesz té se 

vagy tel jes mûködôképtelensége 60%
Egyik láb tér dig történô el vesz té se 50%
Egyik láb szár térd alattig tör té nô el vesz té se 45%
Láb fej el vesz té se 40%
Nagy ujj el vesz té se 5%
Má sik láb ujj el vesz té se, egyen ként 2%
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A táb lá zat ban nem sze rep lô ese tek ben – a je len biz to sí tás
vo nat ko zá sá ban – a biz to sí tó or vos szak ér tô je ál la pít ja
meg, hogy a biz to sí tott nor mál tes ti vagy szel le mi tel je sí -
tô ké pes sé ge mi lyen mér ték ben ká ro so dott. A biz to sí tó or -
vos szak ér tô jé nek megál la pí tá sa füg get len min den más or -
vo si vagy tár sa da lom biz to sí tá si szerv vagy tes tü let, va la -
mint más or vos szak ér tôk megál la pí tá sá tól.

13. Ha a kiegé szí tô biz to sí tás tar ta mán be lül több biz to sí tá si
ese mény kö vet ke zett be, vagy ugyanazon baleset több,
kü lön bö zô funk ció csök ke nést ered mé nye zett, a megál la -
pí tott egész ség ká ro so dá sok (rok kant sá gok) szá za lé kos
mér té kei össze adód nak, de a biz to sí tó szol gál ta tá sa – a
je len kiegé szí tô biz to sí tás tel jes tar ta mán be lül összes sé gé -
ben – nem ha lad hat ja meg a 100%-os egész ség ká ro so -
dá si mér ték nek meg fe le lô szol gál ta tá si össze get.

14. Amennyi ben a baleset so rán olyan funk ciók, test ré szek ká -
ro sod nak, me lyek mû kö dô ké pes sé ge már a baleset elôtt
csök kent volt, ak kor a szol gál ta tás meg ha tá ro zá sá nál az
elô ze tes rok kant ság mér té ke le vo nás ra ke rül.

III. A BIZ TO SÍ TÁ S DÍ JA

15. A biz to sí tás dí ja a je len kiegé szí tô biz to sí tás ra meg je lölt
biz to sí tá si összeg nagy sá gá tól függ. 
Amennyi ben a biz to sí tott fog lal ko zá sa, te vé keny sé gi kö re,
egész sé gi ál la po ta in do kol ja, a biz to sí tó nak jo gá ban áll az
aján la ton sze rep lô nél ma ga sabb dí jat megál la pí ta ni.

16. A kiegé szí tô biz to sí tás dí ját az alap biz to sí tás sal egyide jû -
leg, az zal azo nos mó don és gya ko ri ság gal kell meg fi zet ni.

IV. ÉR TÉK KÖ VE TÉS

17. Amennyi ben az alap biz to sí tás ra vo nat ko zóan ér ték kö ve tés
tör té nik, a je len kiegé szí tô biz to sí tás biz to sí tá si össze ge és
dí ja az alap biz to sí tás biz to sí tá si össze gé vel azo nos arány -
ban nô.

V. NYE RE SÉG RÉ SZE SE DÉS

18. Je len kiegé szí tô biz to sí tás több let ho zam ból (ÁÉF V. fe je zet)
va ló ré sze se dés re nem jo go sít.

VI. MA RA DÉK JO GOK

19. Je len kiegé szí tô biz to sí tás ma ra dék jo gok kal, azaz vissza vá -
sár lá si és díj men tes le szál lí tá si le he tô ség gel (ÁÉF VI. fe je -
zet) nem ren del ke zik.

VII. KÖT VÉNY KÖL CSÖN

20. Je len kiegé szí tô biz to sí tás ra köt vény köl csön (ÁÉF VII. fe je -
zet) nem igé nyel he tô.

VIII. A SZOL GÁL TA TÁS TEL JE SÍ TÉ SE

21. A szol gál ta tás tel je sí té sé hez az ÁÉF VIII. fe je ze té ben fel so -
rolt ira to kon túl a baleset he lyé nek, ide jé nek és kö rül mé -
nyei nek, kö vet kez mé nyei nek leírá sa, és az azt do ku men tá -
ló ira tok be nyúj tá sa min den eset ben szük sé ges.

22. A biz to sí tó a ma ra dan dó egész ség ká ro so dás (rok kant ság)
mér té két leg ko ráb ban a balese tet kö ve tô 30 nap el tel té -
vel, leg ké sôbb, il let ve vég le ge sen a balese tet kö ve tô két
év el tel té vel ál la pít ja meg.
Ha a baleset kö vet kez té ben a biz to sí tott 30 na pon be lül
meg hal, a szol gál ta tás nem igé nyel he tô.

IX. A BIZ TO SÍ TÓ MEN TE SÜ LÉ SE, KI ZÁ RÁ SOK

23. Je len kiegé szí tô biz to sí tás ra az ÁÉF IX. fe je ze té ben fel so rolt
koc ká zat ki zá rá sok és men te sü lé sek vo nat koz nak, ideért ve
kü lö nö sen a balese ti ese mény re vo nat ko zó ki zá rá so kat
(ÁÉF IX. fejezet 68., 69. és 71. pon tjai).

24. Je len kiegé szí tô biz to sí tás ke re té ben – az ÁÉF IX. fe je ze té -
ben fel so rol tak mel lett – a biz to sí tó koc ká zat vi se lé sé bôl
az aláb bi ese mé nye ket is ki zár ja:
– fog lal ko zá si ár ta lom;
– szi lárd, lég ne mû, fo lyé kony anya gok szán dé kos be vé te -

le, be lég zé se miat ti sé rü lés;
– gyógy sze res ke ze lés sel, drog fo gyasz tás sal, ká bí tó ha tá sú

sze rek fo gyasz tá sá val, 0,8 ez re lé ket meg ha la dó al ko ho -
los be fo lyá solt sá gi ál la pot tal oko za ti össze füg gés be hoz -
ha tó ese mény;

– gyógy ke ze lés-, gyó gyá sza ti beavat ko zás miatt be kö vet -
ke zô egész ség ká ro so dás (ki vé ve, ha a beavat ko zás biz to -
sí tá si ese mény ha tá lya alá tar to zó balese ti ese mény miatt
vált szük sé ges sé);

– nap szú rás, hô gu ta, nap su gár ál ta li égés, to váb bá fa gyás
okoz ta sé rü lés;

– ha si-, al tes ti sérv, megeme lés, porc ko rongsé rü lés, sér ve -
se dés, nem balese ti ere de tû vér zés, agy vér zés, ha a bale-
set tel nin cse nek oko za ti össze füg gés ben.

25. Amennyi ben a biz to sí tó men te sül a szol gál ta tás tel je sí té se
alól, il let ve a biz to sí tott egész ség ká ro so dá sát va la mely ki -
zárt koc ká zat okoz ta, a je len kiegé szí tô biz to sí tás ki fi ze tés
nél kül szû nik meg.

X. EGYÉB REN DEL KE ZÉ SEK

26. A je len kiegé szí tô biz to sí tás biz to sí tott ja (amennyi ben nem
azo nos az alap biz to sí tás biz to sí tott já val) csak az alap biz to -
sí tás biz to sí tott já nak be leegye zé sé vel él het az ÁÉF I.1. 3.
pont já ban meg ha tá ro zott jo gok kal.
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További információval biztosítási tanácsadója készséggel áll 
rendel ke zé sére. Bizalommal fordulhat ezen túl az ország számos pontján
megtalálható kirendeltségeinkhez is. Regionális központjaink:

Dél-magyarországi Régióigazgatóság
6000 Kecskemét, Csányi J. u. 1–3. · Tel.: +36 76 500-330
Észak-magyarországi Régióigazgatóság
3525 Miskolc, Széchenyi u. 3–9. · Tel.: +36 46 500-950
Dél-dunántúli Régióigazgatóság
7621 Pécs, Citrom u. 2. · Tel.: +36 72 513-850
Nyugat-magyarországi Régióigazgatóság
9024 Gyôr, Baross Gábor út 43. · Tel.: +36 96 504-985

Vezérigazgatóság
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74  .
Tel.: +36 1 5445-555, +36 20 5445-555, +36 30 5445-555, +36 70 5445-555
 E-mail: info@uniqa.hu · Internet: www.uniqa.hu

Az UNIQA Biztosító Zrt. termékfejlesztési folyamata
az ISO 9001:2008 minõségügyi szabvány szerint 
tanúsított folyamat. 




