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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: Magyar Nemzeti Bank
székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8–9.;
telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
(1534 Budapest, BKKP 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 003 (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 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 szerzôdés tarta-
ma 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

előírásoknak megfelelő – teljes körű kezelésére. A biz to -
sí tó kö te les a tudomására jutott ada to kat biz to sí tá si ti tok -
ként kezelni, és a titkot idôbeli korlátozás nélkül megtartani.
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 biztosító a biztosítási titok megsérté-
se nélkül – a törvényben meghatározott esetekben – az
aláb bi szer vek nek to váb bít hat ja: a feladatkörében eljáró
Felügyelethez, nyomozóhatósághoz és ügyészséghez, bíró-
sághoz, a nyomozóhatóság, az ügyészség és bíróság által
kirendelt szakértőhöz, bírósági végrehajtóhoz, hagyatéki
ügyben eljáró közjegyzőhöz, a hagyatéki ügyben eljáró köz-
jegyző által kirendelt szakértőhöz, adóhatósághoz, nemzet-
biztonsági szolgálathoz, Gazdasági Versenyhivatalhoz,
gyámhatósághoz, egészségügyi hatósághoz, titkosszolgála-
ti eszközök alkalmazására, titkos információ gyűjtésére fel-
hatalmazott szervhez, viszontbiztosítóhoz, együttbiztosítás-
ban részt vállaló biztosítóhoz, állomány-átruházáskor az
átvevő biztosítóhoz, fióktelep esetében a harmadik ország-
beli biztosítóhoz, biztosításközvetítőhöz, szaktanácsadóhoz,
a biztosító által kiszervezett tevékenységet végző partner-
hez, alapvető jogok biztosához, Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz, a pénzmosás megelőzé-
séről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatáro-
zott feladatkörével összefüggésben eljáró magyar bűnüldö-
ző szervhez vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján
külföldi bűnüldöző szervhez. A biztosítási titok megtartásá-
nak kötelezettsége alól kivételt képez az Európai Unió által
elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végre-
hajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési köte-
lezettség is. Nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok
sérelmét a felügyeleti ellenőrzési eljárás során az összevont
alapú felügyelet esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a
pénzügyi csoport irányító tagja részére történő átadása.

– A szerződésre vonatkozó ajánlat aláírásával a szerződő és
biztosított hozzájárulnak, hogy adataikat a biztosító harma-
dik országbeli (viszont)biztosítóhoz, vagy harmadik ország-
beli adatfeldolgozó szervezethez (harmadik országbeli adat-
kezelőhöz) továbbíthassa..

– A biztosítással, illetve a biztosítóval kapcsolatos esetleges
panaszait (szóban, írásban, telefonon is) előterjesztheti az
UNIQA Biztosító Zrt. székhelyén (1134 Budapest, Róbert
Károly krt. 70–74.) vagy társaságunk cégjegyzék szerinti
telephelyein. Amennyiben ennek feltételei – a 2013. évi
CXXXIX. törvény alapján – fennállnak, igényeivel (panaszá-
val) a Pénzügyi Békéltető Testület (1525 Budapest, BKKP
Pf.:172), vagy a Magyar Nemzeti Bank (1534 Budapest
BKKP Pf.: 777) eljárását kezdeményezheti; végső soron pe -
dig bírósághoz is fordulhat. 
A biztosítási szerződésből származó igények érvényesítésére
indított valamennyi perre a magyar Polgári perrendtartás
szabályai az irányadók.
A panaszkezeléssel kapcsolatos további tudnivalókat megis-
merheti a társaságunk székhelyén és telephelyein megtalál-
ható Panaszkezelési szabályzatból, amely 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 általános feltételek (ÁÉF) ellenkező szerződéses kikötés
hiányában az UNIQA Biztosító Zrt. (1134 Budapest, Róbert
Károly krt. 70–74.) – továbbiakban biztosító – azon életbizto-
sítási szerződéseire érvényesek, amelyeket ezen feltételekre
hivatkozással kötöttek.
Az itt nem szabályozott kérdésekben a szerződésekhez kapcso-
lódó különös feltételek és a hatályos magyar jogszabályok az
irányadók. Amennyiben a szerződéshez tartozó különös bizto-
sítási feltételek eltérnek a jelen általános feltételektől, úgy a
különös feltételekben meghatározottak a mérvadók. 

   I. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS 
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

I.1. A biztosítási szerződés alanyai

1. A BIZTOSÍTÓ a biztosítási díj ellenében a szerződésben és
annak különös feltételeiben meghatározott szolgáltatás
teljesítésére vállal kötelezettséget.

2. A SZERZŐDŐ az a személy, aki a biztosítás megkötésére
ajánlatot tesz, és a biztosítási díj fizetését vállalja.

A szerződésre vonatkozó jognyilatkozatok megtétele a
szerződő joga és kötelessége.
A biztosító a szerződés módosítására, az adatok változásá-
ra vonatkozó nyilatkozatokat és bejelentéseket csak akkor
tekinti joghatályosnak, ha azokat valamely szervezeti egy-
ségéhez írásban eljuttatták.

A biztosító nyilatkozatait a szerződőnek juttatja el, melyek
tartalmáról és a szerződést érintő valamennyi változásról,
illetve változtatási szándékról a szerződő kötelessége a biz-
tosítottat tájékoztatni.

3. A BIZTOSÍTOTT az a természetes személy, akire a biztosító
kockázatviselése vonatkozik.

A szerződés megkötéséhez és módosításához a biztosított
írásbeli hozzájárulása is szükséges.
Ha a biztosított kiskorú, és a szerződést nem a törvényes
képviseletet gyakorló szülője köti meg, a szerződés érvé-
nyességéhez a gyámhatóság jóváhagyása szükséges. A
gyám hatóság jóváhagyásával érvényes a szerződés akkor
is, ha a biztosított a cselekvőképességében vagyoni jog-
nyilatkozatai tekintetében részlegesen korlátozott vagy
cselekvőképtelen nagykorú személy.
A biztosított  a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal
a szerződésbe beléphet. A belépéssel a szerződő felet
megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összessé-
ge a biztosítottra száll át.

4. A KEDVEZMÉNYEZETT az a személy, aki a biztosítási esemény
bekövetkeztekor a szolgáltatás igénybevételére jogosult. 
A szerződő fél a kedvezményezettet a biztosítóhoz címzett
és a biztosítónak eljuttatott írásbeli nyilatkozattal jelölheti
ki, és a biztosítási esemény bekövetkezéséig bármikor
ugyanilyen formában a kijelölését visszavonhatja vagy a
kijelölt kedvezményezett helyett más kedvezményezettet
nevezhet meg. Ha nem a biztosított a szerződő fél, mind-
ezekhez a biztosított írásbeli hozzájárulása szükséges.
Kedvezményezettként több személy is megnevezhető.
A kedvezményezett jelölése és annak megváltoztatása
akkor lép hatályba, amikor a szerződő és a biztosított írás-
beli nyilatkozata a biztosítóhoz beérkezik.

Amennyiben a szerződésben más kedvezményezettet nem
neveztek meg, illetve a kedvezményezett a biztosítási ese-
mény bekövetkezte előtt meghalt, és helyette mást nem
jelöltek meg, a kedvezményezett maga a biztosított, illet-
ve a haláleseti szolgáltatásra a biztosított örököse.
A szerződő fél a biztosítotthoz vagy a kedvezményezett-
hez intézett írásbeli nyilatkozattal kötelezettséget vállalhat
arra, hogy a kedvezményezett kijelölését folyamatosan
hatályban tartja, a kedvezményezett kijelölését nem lehet
visszavonni vagy megváltoztatni azon személyek hozzájá-
rulása nélkül, akinek részére a kötelezettségvállalást tették.
A szerződő fél nyilatkozatáról a biztosítót tájékoztatni kell.

I.2. A biztosítási szerződés létrejötte

5. A biztosítási szerződés megkötését a szerződő írásbeli
AJÁNLAT-tal kezdeményezi.

6. Ajánlat tehető ALAPBIZTOSÍTÁSra és KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSra. 
Alapbiztosításnak tekintendők azok a biztosítások,
melyek önálló szerződésként is megköthetők és fenntart-
hatók.
A kiegészítő biztosítások csak valamely alapbiztosításhoz
kapcsolódóan köthetők és tarthatók meg.

7. A biztosító az ajánlat elbírálásához egészségi nyilatkoza-
tot és orvosi vizsgálatot is kérhet.

8. A szerződés úgy jön létre, hogy a biztosító az ajánlat és a
hozzá tartozó nyilatkozatok alapján kockázatelbírálást
végez, majd az ajánlat elfogadásáról fedezetet igazoló
dokumentumot, KÖTVÉNYt állít ki.

9. A biztosítónak – kockázatkezelési szempontok miatt –
jogában áll az ajánlaton szereplőnél magasabb díjat meg-
állapítania, illetve az ajánlatot egyéb módosításokkal
elfogadnia. 
Ha a kötvény tartalma az ajánlattól eltér, és az eltérést a
szerződő a kötvény kézhezvételét követő 15 napon belül
nem kifogásolja, a szerződés a kötvény szerinti tartalom-
mal jön létre. Lényeges eltérés esetén a biztosító az elté-
résre a szerződő figyelmét a kötvény átadásakor írásban
felhívja. Ha a felhívás elmarad, a szerződés az ajánlat tar-
talmának megfelelően jön létre.

10. A biztosítónak jogában áll az ajánlatot, annak beérkezését
követő 15 napon belül, – amennyiben az ajánlat elbírálá-
sához egészségi nyilatkozat vagy orvosi vizsgálat szüksé-
ges, 60 napon belül – indoklás nélkül elutasítani.

11. A szerződés akkor is létrejön, ha a biztosító az ajánlatra,
annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül – ameny-
nyiben az ajánlat elbírálásához egészségi nyilatkozat vagy
orvosi vizsgálat szükséges, hatvan napon belül – nem
nyilatkozik.

12. A SZERZŐDÉS KEZDETE ÉS LEJÁRATA a kötvényen ekként meg-
jelölt napok. A biztosítás TARTAMA a kezdet és lejárat közöt-
ti időszak.

13. A BIZTOSÍTÁSI ÉVFORDULÓ a kötvényen a biztosítás kezdete-
ként megjelölt hónap és nap szerinti évforduló.

Általános Életbiztosítási Feltételek 003
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I.3. A szerződés hatályba lépése

14. A szerződés az ajánlatnak a biztosító részére történt átadá-
sa időpontjára visszamenő hatállyal jön létre. 

15.A szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a szerződő
az első díjat legkésőbb a szerződés létrejöttéig megfizes-
se, kivéve ha a díj megfizetésére vonatkozóan halasztás-
ban állapodtak meg.

I.4. A biztosító kockázatviselése 

16. A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés létre-
jöttének időpontjában kezdődik.

17. A biztosító az orvosi vizsgálat nélkül létrejött szerződések-
re 6 hónap VÁRAKOZÁSI IDŐt köt ki. A várakozási idő alatt a
biztosító csak a balesetből eredő biztosítási eseményekre
vállalja a kockázatot. Amennyiben a várakozási időn belül
bekövetkezett biztosítási esemény nem baleset követ kez -
ménye, a szerződés szolgáltatás kifizetése nélkül megszű-
nik, és a biztosító a befizetett díjakat visszatéríti.

18. BALESET a biztosított akaratától független, hirtelen fellépő
külső behatás, melynek következtében a biztosított elhalá-
lozik, testi sérülést vagy maradandó egészségkárosodást
szenved.

I.5. A szerződés megszűnése

19. A biztosítási szerződés (és a biztosító kockázatviselése) az
alábbi esetek bármelyikének következtében megszűnik
– a szerződésben meghatározott lejárati időpontban;
– a biztosított halálával, kivéve, ha a különös feltételek

másként rendelkeznek;
– díjnemfizetés esetén (III.3.37. pont);
– a szerződés felmondásával, visszavásárlásával (VI.2.49.

pont);
– egyéb, a szerződéshez tartozó különös és a jelen általá-

nos feltételekben (I.6.26. és VII.58. pontokban) megha-
tározott esetekben.

A szerződő fél – ha az első évi biztosítási díjat befizették –
a szerződést írásban, harmincnapos felmondási idő mel-
lett, a biztosítási időszak utolsó napjára felmondhatja. Az
életbiztosítási szerződést – a biztosítási kockázat jelentős
növekedésének esetét kivéve – a biztosító nem mondhat-
ja fel.

20. Amennyiben a szerződő természetes személy, és a biztosí-
tást önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenységi körén
kívül kötötte, jogában áll a szerződést az annak létrejötté-
ről szóló tájékoztató (kötvény) kézhezvételétől számí-
tott 30 na pon belül indoklás nélkül felmondani.
Ez esetben a biztosító a szerződő írásbeli nyilatkozatának
beérkezését követő 15 napon belül – a különös szerződési
feltételekben meghatározott módon – elszámol a befize-
tett díjakkal. A szerződő érvényesen nem mondhat le az őt
illető felmondási jogról.

I.6. Közlési és változásbejelentési kötelezettség

21. A szerződő fél köteles a szerződéskötéskor a biztosítás
elvállalása szempontjából lényeges minden olyan körül-
ményt a biztosítóval közölni, amelyet ismert vagy ismernie
kellett. A biztosító írásban feltett kérdéseire adott, a való-
ságnak megfelelő válaszokkal a szerződő fél közlési kötele-
zettségének eleget tesz.

22. A szerződő és a biztosított a szerződés tartama alatt 
15 napon belül köteles írásban bejelenteni a lényeges
körülmények megváltozását, így különösen a biztosított
foglalkozásának, szabadidős tevékenységének a vállalt
kockázat (például balesetveszély) szempontjából történő
megváltozását.

23. A közlésre és változás bejelentésére irányuló kötelezettség
egyaránt terheli a szerződő felet és a biztosítottat; egyikük
sem hivatkozhat olyan körülményre, amelyet bármelyikük
elmulasztott a biztosítóval közölni, noha arról tudnia kel-
lett, és a közlésre vagy bejelentésre köteles lett volna.

24. A biztosító jogosult a közölt adatok ellenőrzésére, és e
célból a biztosított egészségi állapotára, tevékenységére,
életkörülményeire vonatkozó további kérdéseket tehet fel,
és orvosi vizsgálatot is előírhat.

25. A biztosított az ajánlat aláírásával felhatalmazza a bizto-
sítót, hogy az egészségi állapotára vonatkozó, a bizto-
sítási szerződés megkötésével, módosításával, állomány-
ban tartásával, a biztosítási szerződésből származó követe-
lések megítélésével közvetlenül összefüggő, azokhoz elen-
gedhetetlenül szükséges adatokat a biztosító beszerezze
és nyilvántartsa, és ebben a körben felhasználja, illetve
a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló hatá-
lyos törvényben meghatározott egyéb célok körében az
arra jogosultak számára továbbítsa. Egyúttal a biztosított
felmenti az ezen adatokat jogszabályi felhatalmazás
alapján nyilvántartó személyeket és szervezeteket
(többek között háziorvos, társadalombiztosítási szerv)
a titoktartási kötelezettségük alól.

26. Ha a biztosító a szerződéskötés után szerez tudomást a
szerződést érintő lényeges körülményekről vagy azok vál-
tozásáról, és ezek a körülmények a biztosítási kockázat
jelentős növekedését eredményezik, a tudomásszerzéstől
számított tizenöt napon belül javaslatot tehet a szerződés
módosítására, vagy a szerződést harminc  napra írásban
felmondhatja.
Ha a szerződő fél a módosító javaslatot nem fogadja el,
vagy arra annak kézhezvételétől számított tizenöt napon
belül nem válaszol, a szerződés a módosító javaslat közlé-
sétől számított harmicadik napon megszűnik, ha a biztosí-
tó erre a körülményre a módosító javaslat megtételekor a
szerződő fél figyelmét felhívta.

27. A szerződő és a biztosított köteles 5 munkanapon belül
bejelenteni a szerződésben rögzített adatainak (különös
tekintettel: lakcím, név) megváltozását.

II. BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

28. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY a szerződéshez tartozó különös felté-
telekben ekként meghatározott esemény.

29. A biztosítási SZOLGÁLTATÁS a biztosítónak a biztosítási ese-
mény bekövetkeztekor – a különös feltételek szerint – fel-
lépő kötelezettsége.
A szolgáltatás pénzben kifejezett kezdeti értékét, azaz a
BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEGet a szerződő határozza meg az ajánlat-
tételkor, ha azt a különös szerződési feltételek másként
nem szabályozzák.
A szolgáltatás nagysága a szerződés tartamán belül a külö-
nös szerződési feltételekben szabályozott esetekben vál-
tozhat.



3

III. A BIZTOSÍTÁSI DÍJ

III.1. A biztosítás díja

30. A biztosító a biztosítási szerződésben szereplő kötelezett-
ségek teljesítését a BIZTOSÍTÁSI DÍJ ellenében vállalja.
A biztosítás díját a biztosító díjszabása alapján a szolgálta-
tás jellege és nagysága mellett többek között a biztosítás
tartama, a biztosított kora, egészségi állapota, foglalkozá-
sa és szabadidős tevékenysége határozza meg.

III.2. A biztosítási díj fizetése

31. A biztosítás EGYSZERI vagy FOLYAMATOS (rendszeres) díjfi-
zetésű lehet. 

32. Az egyszeri díjas szerződés teljes díját, illetve a folyama-
tos díjfizetésű szerződés első díját az ajánlattételkor kell
megfizetni.

33. A biztosító az első díjat, illetve egyszeri díjat kamatmentes
díjelőlegként kezeli.
Amennyiben a szerződés létrejön, a biztosító a díjelőleget
– a biztosítási kötvény szerinti kezdeti naptól érvényesen –
a biztosítási díjba beszámítja, az ajánlat elutasítása esetén
pedig visszautalja a szerződőnek.

34. A folyamatos díjas szerződés folytatólagos díjai minden
biztosítási évre a biztosítási évfordulókon előre esedékesek.

35. A biztosító – pótdíj ellenében – hozzájárulhat az éves díj
részletekben történő fizetéséhez. 
A pótdíj mértéke – többek között – a díjfizetés gyakorisá-
gától és módjától függ, és a tartamon belül változhat.
Részletfizetés esetén a díjak a megfelelő részletfizetési idő-
szak első napján, előre esedékesek.
A díjfizetés gyakoriságát a szerződő a biztosítási évfor-
dulókon megváltoztathatja, amennyiben erre irányuló
kérését az évforduló előtti 30. napig írásban jelzi a biztosí-
tónak, és a biztosító ahhoz hozzájárul.
A biztosító a teljes biztosítási évre esedékes díjat az eset-
ben is követelheti, ha a szerződés valamely okból a bizto-
sítási éven belül szűnne meg.

36. A BIZTOSÍTÁSI IDŐSZAK

– folyamatos díjfizetés esetén a biztosítási évfordulókhoz
igazodó egy éves időtartam (BIZTOSÍTÁSI ÉV),

– egyszeri díjfizetés esetén a szerződés kezdete és lejára-
ta közötti időszak.

III.3. A díjfizetés elmulasztásának következményei

37. Amennyiben az esedékes biztosítási díjat nem fizetik meg,
a biztosító a szerződő felet a díjfizetés teljesítésére 30 na -
pos pót ha tár idő megadásával írásban felszólítja. A határ-
idő eredménytelen elteltével a szerződés az esedékesség
napjára visszamenő hatállyal megszűnik, kivéve, ha a biz-
tosító a díjkövetelést késedelem nélkül bírósági úton érvé-
nyesíti.

38. A díjfizetés elmulasztásának következményeként a kocká-
zati életbiztosításnak nem minősülő szerződéseknél – a
különös feltételekben meghatározott tartam eltelte után –
a biztosító kockázatviselése, illetve a szerződés nem szűnik
meg, de a díjmentes leszállítás utáni szerződésnek megfe-
lelő mértékű szolgáltatásokra korlátozódik (VI.3.52. pont).
Nem lehet díjmentesíteni a szerződést, ha visszavásárlási
összeg a díjmentes leszállítás időpontjában még nem ke -

let kezett. Ebben az esetben a szerződés szolgáltatási
összeg hiányában megszűnik.
Kockázati életbiztosítás az olyan életbiztosítás, melynek
sem lejárati szolgáltatása, sem visszavásárlási értéke nincs.

39. Abban az esetben, ha a szerződés a folytatólagos díj meg
nem fizetése következtében szűnt meg, a szerződő – a biz-
tosított életbenléte esetén – a megszűnés napjától számí-
tott 6 hónapon belül kérheti a biztosítót a kockázatviselés
helyreállítására, amennyiben pótolja az elmaradt díjakat. 
A biztosító a hozzájárulását újabb kockázatelbírálás ered-
ményétől is függővé teheti.
A biztosító kockázatviselése (az eredeti tartalommal és
összeggel) a teljes hátralék befizetését követő nap 0. órá-
jától kezdődik újra (reaktiválás).

IV. ÉRTÉKKÖVETÉS

40. Az értékkövetés a folyamatos díjfizetésű biztosítás szolgál-
tatásának – díjemelés vállalása ellenében történő –
növelése. 
A biztosító a szolgáltatás, illetve díj emelésére (indexálás-
ra) évente egyszer, a biztosítási évfordulóval tehet aján-
latot, melyről a biztosítási évfordulót megelőző 45. napig
küld értesítést.

41. A biztosító az értékkövetés mértékének meghatározásánál
a KSH fogyasztói árindexét és a várható inflációt is figye-
lembe veszi.
A szolgáltatás növeléséhez szükséges díjnövekmény (illet-
ve a díjemeléshez tartozó szolgáltatás-növekmény) megál-
lapítása úgy történik, hogy a szolgáltatás és a díj változása
egymásnak – biztosításmatematikai elvek alapján – megfe-
leljen.

42. A szerződőnek jogában áll az emelést a biztosítási idő-
szakot megelőző 30. napig írásban visszautasítania.
Amennyiben a szerződő a megadott határidőig nem uta-
sítja vissza az emelést, a szerződés az értesítésnek megfe-
lelően módosításra kerül. A biztosítási összeg (szolgáltatás)
emelése az emelt díj befizetésével válik érvényessé.

43. Amennyiben a szerződő a biztosító által meghatározottnál
nagyobb mértékű emelést kér, a biztosítónak jogában áll
azt elutasítania, vagy annak elfogadásáról újabb egészségi
nyilatkozat, illetve orvosi vizsgálat alapján dönteni. Az
emelés akkor válik elfogadottá, ha azt a biztosító írásban
visszaigazolja a szerződőnek.

44. Amennyiben a szerződő két egymást követő évben visz-
szautasítja az értékkövetést, úgy a biztosító a továbbiak-
ban eltekinthet a szerződés díjának emelésére vonatkozó
ajánlatától. Amennyiben a szerződés értékkövetését a
későbbiekben a szerződő kezdeményezné, a biztosítónak
jogában áll azt visszautasítani, vagy az elfogadást újabb
kockázatelbírálás eredményétől függővé tenni.

V. NYERESÉGRÉSZESEDÉS

45. A biztosító a várható jövőbeni kötelezettségei teljesítésére
biztosításmatematikai elvek alapján DÍJTARTALÉKot képez,
melyet szerződésenként tart nyilván.

46. A TECHNIKAI KAMATLÁB az a kamatláb, amelyet a biztosító
az életbiztosítási díj megállapításakor – mint a díjtartalék
feltételezett minimális befektetési hozamát – előre figye-
lembe vesz.
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47. A biztosító a díjtartalékot befekteti. Amennyiben a díjtarta-
lék hozama a technikai kamatlábat meghaladja, a technikai
kamat felett realizált hozamnak, az ún. TÖBBLETHOZAMnak a
különös feltételekben meghatározott hányadát a biztosító a
szerződések között nyereségrészesedésként szétosztja.
A nyereségrészesedést a biztosító évente egyszer, a külö-
nös feltételekben meghatározott módon írja jóvá a szerző-
déseken.
A többlethozam nagysága előre nem határozható meg,
de a szerződésen már jóváírt nyereség kifizetésére a bizto-
sító kötelezettséget vállal.

VI. MARADÉKJOGOK

VI.1. A maradékjogok fogalma

48. A maradékjogok a biztosítási szerződésre vonatkozó azon
jogok, melyek a díjfizetés elmaradása, illetőleg a szerző-
désnek a biztosítási összeg kifizetése nélküli megszűnése
esetében fennmaradnak. A maradékjogok a visszavásárlás
és a díjmentes leszállítás.

A maradékjogok gyakorlására legkorábban a különös felté-
telekben meghatározott – biztosítási díjjal fedezett –
tartam letelte után kerülhet sor. 
Amennyiben a szerződésen belül értékkövetésre (IV. feje-
zet) került sor, az ebből származó szolgáltatás-növekmé-
nyek (IV.41. pont) a maradékjogok szempontjából új szer-
ződéseknek tekintendők.
A maradékjogok érvényesítését a szerződő írásban, a biz-
tosított hozzájárulásával kérheti.

VI.2. Visszavásárlás

49. A szerződő a biztosítási tartamon belül írásban felmond-
hatja a szerződést.

Amennyiben a különös feltételekben meghatározott felté-
telek teljesülnek, a biztosító a VISSZAVÁSÁRLÁSI ÖSSZEGet
fizeti ki a szerződő részére.
A visszavásárlási összeg nagysága a szerződés díjtartalé-
kának nagyságától függ, és – a biztosító már fennállott
kockázatviselése és a felmerült költségek miatt – a befize-
tett díjaktól akár jelentősen is eltérhet.

Amennyiben a szerződés még nem rendelkezik visszavá-
sárlási összeggel, a szerződés kifizetés nélkül szűnik meg,
és a szerződő a befizetett díjakból semmilyen visszatérítés-
re nem tarthat igényt.

50. A visszavásárlással a szerződés megszűnik, és nem léptet-
hető újból hatályba.

VI.3. Díjmentes leszállítás

51. A szerződő írásban kérheti, hogy – amennyiben a szerző-
dés különös feltételei már lehetővé teszik – biztosítását a
szolgáltatás(ok) értékének csökkentése (leszállítása) mel-
lett további díjfizetési kötelezettség nélküli (díjmentes)
szerződéssé alakítsa át a biztosító.

52. A szerződés díjmentes leszállítását – az első díjjal nem
fedezett nap hatályával – a biztosító a szerződő kérése nél-
kül is elvégzi, amennyiben a szerződő nem teljesíti díjfize-
tési kötelezettségét (III.3.37. pont), és a szerződés különös
feltételei alapján az már lehetséges, és a szerződő nem
kérte a szerződés megszüntetését a visszavásárlási összeg
kifizetésével.

53. A nyereségrészesedés a díjmentes leszállítás után is megil-
leti a szerződéseket.

VII. KÖTVÉNYKÖLCSÖN

54. A kötvénykölcsön a biztosító eseti hozzájárulásával a biz-
tosítási szerződés alapján adható kölcsön. A kölcsön leg-
feljebb a kölcsönigénylés időpontjában érvényes visszavá-
sárlási összeg erejéig igényelhető.

55. Kölcsön igénylésére a szerződő vagy a biztosított jogo-
sult, amennyiben a szerződés díjfizetéssel fennáll, és a
szerződőnek nincs sem díjhátraléka, sem kölcsön- vagy
kamattartozása. A kölcsönre vonatkozó kérelemnek a szer-
ződő és a biztosított írásbeli hozzájárulását egyaránt tar-
talmaznia kell.

56. A kölcsöntartozás után a biztosító változó mértékű kama-
tot számít fel.

57. A kamatokkal növelt kölcsöntartozás elszámolása legké-
sőbb a biztosítási esemény bekövetkeztekor vagy a bizto-
sítási szerződés megszűnésekor történik, de a szerződő
(biztosított) jogosult tartozását egyösszegben korábban
visszafizetni.

58. A szerződő a kötvénykölcsön felvétele után is köteles
biztosítási díjat fizetni. Amennyiben a szerződés díjhát-
raléka a 60 napot meghaladja, a biztosító jogosult a köl-
csönszerződést és a biztosítási szerződést egyidejűleg fel-
mondani, és a kamatokkal növelt kölcsöntartozást a kifize-
tendő visszavásárlási összegből levonni.

VIII. A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE

VIII.1. A szolgáltatás teljesítésének feltételei

59. A kedvezményezettnek (I.1.4. pont) a biztosítási ese-
ményt a bekövetkeztétől számított 8 napon belül írásban
be kell jelentenie a biztosítónak, a szükséges felvilágosítá-
sokat meg kell adnia, és lehetővé tennie a bejelentés és a
felvilágosítások tartalmának ellenőrzését.

60. A biztosító a bejelentett igények jogosságát az összes szük-
séges irat beérkezésétől számított 8 napon belül elbírálja, a
kifizetést pedig az elbírálást követő 15 napon belül teljesíti.
A biztosító a szolgáltatási igény, vagy az annak teljesítésé-
hez szükséges iratok késedelmes benyújtása miatt elhúzó-
dó kifizetéseket kamatmentesen teljesíti.

61. A biztosítási esemény bekövetkezésének napjától számított
2 év elteltével a biztosításból eredő igények elévülnek.

VIII.2. A teljesítéshez szükséges dokumentumok

62. A biztosítási szolgáltatások igénybevételéhez a szolgálta-
tásra jogosultnak az alábbi iratokat kell bemutatnia, illet-
ve átadnia:
– az elérési szolgáltatás igényléséhez a biztosított életben

létének igazolását (a biztosított személyi igazolványát,
vagy egyéb okiratot);

– elhalálozás esetén a halotti anyakönyvi kivonatot és a
halál okát igazoló orvosi vagy hatósági bizonyítványt;

– a jogosultság (kedvezményezettség), továbbá a biztosí-
tási esemény és a biztosítási összeg megállapításához
szükséges egyéb okiratokat;

– a biztosítási kötvényt és a biztosító kérésére a díjfizetés
igazolását.
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A biztosító a biztosítási szolgáltatáshoz azon okiratok
bemutatását kérheti, amelyek alkalmasak a biztosítási ese-
mény bizonyítására. A biztosító a szolgáltatása teljesítésé-
nek esedékességét 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 részére a szerződőnek, biztosított-
nak, kedvezményezettnek bizonyítania szükséges. A bizto-
sítási esemény bekövetkezése esetén annak bizonyítására
alkalmasak azon okiratok, hatósági, bírósági határozatok,
jegyzőkönyvek, tárgyi bizonyítékok, amelyek a biztosítási
esemény jogalapját, valamint annak összegszerűségét
bizonyítják. A felsoroltakon kívül a szerződőnek, biztosí-
tottnak, kedvezményezettnek joga van a biztosítási ese-
mény igazolására – a bizonyítás általános szabályai sze-
rint – annak érdekében, hogy követelését érvényesíthesse.
Szükség esetén a biztosító egyéb igazolásokat is bekérhet,
és jogában áll a bejelentések és felvilágosítások tartalmá-
nak ellenőrzése, beleértve a biztosított személyes vizsgála-
tának esetleges elrendelését is.
A biztosítási esemény igazolásával kapcsolatos költségeket
annak kell viselnie, aki az igényt érvényesíteni kívánja.

IX. A KÖZLÉSI ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG
MEGSÉRTÉSE, MENTESÜLÉSEK, KIZÁRÁSOK

IX.1. A közlési és változásbejelentési kötelezettség 
megsértésének következményei

63. A közlésre vagy a változás bejelentésére irányuló kötele-
zettség megsértése esetében a biztosító kötelezettsége
nem áll be, kivéve ha
– a szerződő fél bizonyítja, hogy az elhallgatott vagy be

nem jelentett körülményt a biztosító a szerződéskötés-
kor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási ese-
mény bekövetkeztében; vagy

– a szerződés megkötésétől a biztosítási esemény bekö-
vetkeztéig 5 év már eltelt;.

– a lényeges körülmények változásának bejelentésére
vonatkozó határidő leteltétől 5 év már eltelt.

64. A biztosító kötelezettsége nem áll be, amennyiben a biz-
tosítási esemény bekövetkezését a szerződésben meg-
adott határidőn belül (VIII.1.59. pont) nem jelentik be, a
szükséges felvilágosítást nem adják meg, vagy a felvilágo-
sítások tartalmának ellenőrzését nem teszik lehetővé, és
emiatt a biztosító kötelezettsége szempontjából lényeges
körülmények kideríthetetlenné válnak.

65. Ha a szerződés bármely okból a biztosítási összeg kifizeté-
se nélkül szűnik meg, a biztosító  a visszavásárlási össze-
get fizeti ki.

IX.2. Mentesülések

66. A biztosító mentesül a biztosítási összeg kifizetése alól, ha
a biztosított a kedvezményezett szándékos magatartá-
sa következtében vesztette életét; a visszavásárlási összeg
ebben az esetben az örökösöket illeti meg, és a kedvez-
ményezett abból nem részesülhet.

67. A szerződés a biztosítási összeg kifizetése nélkül szűnik
meg, és a biztosító  a visszavásárlási összeget fizeti ki, ha a
biztosított
– szándékosan elkövetett súlyos bűncselekménye foly-

tán, azzal összefüggésben, vagy

– a szerződéskötéstől számított két éven belül elkövetett
öngyilkossága következtében 

halt meg.

68. Mentesül a biztosító a baleseti eseményekre meghatá-
rozott szolgáltatások teljesítése alól, ha a balesetet a
biztosított szándékos vagy súlyosan gondatlan maga-
tarása idézte elő.

Súlyosan gondatlan magatartás által okozottnak minő-
sül különösen az a baleset, amely a biztosított
– súlyosan ittas (2,5 ezrelékes véralkohol szintet elérő)

állapotával, vagy
– bódító, kábító vagy más hasonló hatást kiváltó szerek

fogyasztása miatti állapotával, vagy toxikus anyagok
szedése miatti függőségével, vagy

– érvényes jogosítvány nélküli vagy 0,8 ezrelékes véralko-
hol szintet elérő ittasság melletti gépjárművezetésével

– közvetlen okozati összefüggésben következett be.

IX.3. Kizárások

69. A biztosító kizárja kockázatviselési köréből azon esemé-
nyeket, amelyek közvetlenül vagy közvetve összefüg-
gésben állnak:
– HIV fertőzéssel;
– radioaktív magenergia vagy ionizáló sugárzás hatásával

(kivéve a terápiás célú orvosi kezelést);
– különösen kockázatos hobbi, sporttevékenység, extrém

sport (többek között barlangászat, búvárkodás, szikla-,
fal- és hegymászás, bungee jumping), valamint a moto-
ros meghajtású szárazföldi-, vizi-, illetve motoros vagy
motor nélküli légi járművek használatával járó sportágak
űzése közben bekövetkezett eseményekkel;

– repüléshez kapcsolódó eseményekkel (többek között
ejtőernyős ugrással, sárkányrepüléssel), kivéve az utas-
ként, pilótaként, személyzetként való részvételt a szerve-
zett légi utasforgalomban;

– háborús, polgárháborús eseményekkel, terrorcselekmé-
nyekkel, felkeléssel, lázadással, tüntetéssel, zavargással.

70. A biztosító a haláleseti szolgáltatás helyett a visszavásár lási
összeget fizeti ki, ha a biztosított halálát közvetlenül, vagy
közvetve valamely kizárt kockázat okozta.

71. A biztosító a balesetek, illetve a baleseti eredetű esemé-
nyek köréből kizárja
– a biztosított elme- vagy tudatzavarával, illetve öngyil-

kosságával vagy annak kísérletével okozati összefüggés-
ben bekövetkező eseményeket,

– a valamely balesettel összefüggésbe nem hozható –
ember vagy állat terjesztette – bakteriális-, vagy vírusfer-
tőzéseket,

– a versenyszerű sportolás, edzés közben bekövetkezett
eseményeket,

– a biztosított fegyveres szolgálatának teljesítése közben,
illetve a biztosított fegyverviselésének vagy fegyverhasz-
nálatának során, azzal összefüggésben bekövetkezett
eseményeket.

X. VEGYES RENDELKEZÉSEK

X.1. Az adatok nyilvántartása

72. A jelen szerződéssel kapcsolatos adatkezelés az ügyfél hoz-
zájárulásán és a biztosítókról és a biztosítási tevékenység-
ről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.)
154.§-án és a 155.§-án alapul. Az adatokat az UNIQA



Biztosító Zrt. kezeli, adatfeldolgozóként az UNIQA
Software Service GmbH (A-1029 Bécs, Untere Donau
Strasse 21.), a DRESCHER Magyarországi Direct Mailing
Kft. (1097 Budapest, Gyáli út 31.) az adatkezelő által fel-
kért orvosszakértő, továbbá az adatkezelő számára a biz-
tosítási szerződéssel kapcsolatban mindenkori kiszervezett
tevékenységet végző személyek, megbízottak járnak el. Az
adatokat e személyek ismerhetik meg a vonatkozó jogsza-
bályi feltételek szerint. 
Az ügyfél adatai kezeléséről az adatkezelőnél tájékoztatást
kérhet, kérheti adatai helyesbítését, a kötelező adatkezelés
kivételével adatai törlését, zárolását, törvényben meghatá-
rozott esetekben tiltakozhat adatai kezelése ellen, továbbá
jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz
fordulhat.
A biztosító jogosult a biztosítási szerződéssel, létrejöttével,
nyilvántartásával és szolgáltatásával összefüggően tudomá-
sára jutott személyes, egészségi és üzleti adatok – törvényi
előírásoknak megfelelő – teljes körű kezelésére. A biztosító
köteles a tudomására jutott adatokat biztosítási titokként
kezelni, és e titkot időbeli korlátozás nélkül megtartani.
BIZTOSÍTÁSI TITOK minden olyan – minősített adatokat nem
tartalmazó –, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosítás-
közvetítő, a biztosítási szaktanácsadó rendelkezésére álló
adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításköz-
vetítő, a biztosítási szaktanácsadó egyes ügyfeleinek (ide-
értve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni
helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illet-
ve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.
A biztosító az általa kezelt adatokat a biztosítási jogviszony
fennállásának idején, továbbá – jogszabály eltérő rendel-
kezése hiányában – azon időtartam alatt kezelheti, amed-
dig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvé-
nyesíthető. A biztosító köteles törölni minden olyan,
ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződés-
sel kapcsolatos adatot, amelynek kezelése esetében az
adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az
érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amely-
nek kezeléséhez nincs törvényi jogalap.

73. A biztosítási titok tekintetében a biztosító a Bit.-ben fog-
laltak szerint jár el. Biztosítási titok csak akkor adható ki
harmadik személynek, ha
– a biztosító, biztosításközvetítő, illetve a biztosítási szak-

tanácsadó ügyfele vagy annak törvényes képviselője a
kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelöl-
ve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad,

– a Bit. alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.

74. Az ügyfelek adatait a biztosító a biztosítási titok megsér-
tése nélkül – a törvényben meghatározott esetekben – az
alábbi szervekhez továbbíthatja: a feladatkörében eljáró
Felügyelethez, nyomozóhatósághoz és ügyészséghez,
bírósághoz, a nyomozóhatóság, az ügyészség és bíróság
által kirendelt szakértőhöz, bírósági végrehajtóhoz, hagya-
téki ügyben eljáró közjegyzőhöz, a hagyatéki ügyben eljá-
ró közjegyző által kirendelt szakértőhöz, adóhatósághoz,
nemzetbiztonsági szolgálathoz, Gazdasági Verseny hivatal -
hoz, gyámhatósághoz, egészségügyi hatósághoz, titkosz-
szolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ gyűj-
tésére felhatalmazott szervhez, viszontbiztosítóhoz,
együttbiztosításban részt vállaló biztosítóhoz, állomány-
átruházáskor az átvevő biztosítóhoz, fióktelep esetében a
harmadik országbeli biztosítóhoz, biztosításközvetítőhöz,
szaktanácsadóhoz, a biztosító által kiszervezett tevékeny-
séget végző partnerhez, alapvető jogok biztosához,
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság -
hoz, a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról

szóló törvényben meghatározott feladatkörével összefüg-
gésben eljáró magyar bűnüldöző szervhez vagy nemzet-
közi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv-
hez. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége alól
kivételt képez az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és
vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló tör-
vényben meghatározott bejelentési kötelezettség is. Nem
jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok sérelmét a fel-
ügyeleti ellenőrzési eljárás során az összevont alapú fel-
ügyelet esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a pénz-
ügyi csoport irányító tagja részére történő átadása.

75. A szerződésre vonatkozó ajánlat aláírásával a szerződő és
biztosított hozzájárulnak, hogy adataikat a biztosító har-
madik országbeli (viszont)biztosítóhoz, vagy harmadik
országbeli adatfeldolgozó szervezethez (harmadik ország-
beli adatkezelőhöz) továbbíthassa.

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 adó- és járulékfizetési kötelezett-
séget ugyancsak az Szja tv. és Eho tv. határozza meg. Nem
magánszemély szerződő esetén a biztosítási díj, szolgálta-
tás és egyéb kifizetések elszámolhatóságáról a társasági
adóról szóló törvény és a társadalombiztosításra vonatko-
zó jogszabályok további előírásokat is tartalmaznak.
Az adózással kapcsolatos további részletes információ a
honlapon, a www.uniqa.hu oldalon található.
Az adózással kapcsolatos jogszabályok a szerződés tar-
tama alatt megváltozhatnak.

X.3. A biztosítási kötvény elvesztése

77. A biztosítási kötvény elvesztése vagy megsemmisülése
esetén a biztosító a szerződő (biztosított) kérésére a szer-
ződés aktuális állapotának megfelelő új kötvényt állít ki,
vagy az eredeti kötvény másolatát megküldi a szerződő-
nek. Az új kötvény kiállításának költségét a biztosító meg-
fizettetheti.

X.4. Panaszok bejelentése

78. 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 2013. évi CXXXIX.
törvény alapján – fennállnak, panaszával a Magyar Nem -
zeti Bank (1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési cím:
1534 Budapest, BKKP Pf.: 777.) vagy a Pénzügyi Békéltető
Testület (1525 Budapest, BKKP Pf.: 172.) az eljárását kez-
deményezheti, végső soron pedig bírósághoz is fordulhat.
A biztosítási szerződésből származó igények érvényesítésé-
re indított valamennyi perre a magyar Polgári perrendtar-
tás 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.

79. A biztosító felügyeleti szerve: Magyar Nemzeti Bank 
székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8–9.;
telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
(1534 Budapest, BKKP Pf. 777)
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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,
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 003 (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 (III. 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. Amennyiben a szerződő természetes személy, és a biztosí-
tást önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenységi körén
kívül kötötte, jogában áll a szerződést az annak létrejötté-
ről szóló tájékoztató (kötvény) kézhezvételétől számí-
tott 30 na pon belül indoklás nélkül felmondani (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 – visszautal 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 003 (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 rehabilitációs ellátást ál la pí -
tot tak meg, il let ve aki megváltozott munkaképessége
miatt rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra 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 003 (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 rehabilitációs ellátást ál la pí -
tot tak meg, il let ve aki megváltozott munkaképessége
miatt rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra 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:

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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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.
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




