
 

MOK Fakultatív Csoportos Élet- és Balesetbiztosítás 

Különös Szerződési Feltételek

Különös Biztosítási Feltételek  

Bármely okú halál kockázat  
 

Az MKB Életbiztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) a jelen különös biztosítási 

feltételek alapján megkötött csoportos életbiztosítási szerződés értelmében, a 
meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy az 1.§-ban meghatározott 

biztosítási esemény bekövetkezése esetén a 2.§-ban meghatározott szolgáltatást 

nyújtja.  
 

Jelen különös feltételekben foglaltak a Biztosító csoportos életbiztosításra vonatkozó 
Általános Biztosítási Feltételeivel együtt érvényesek.  

1. § A biztosítási esemény  
1.1. A biztosítási esemény a Biztosítottnak a Biztosító kockázatviselésének tartama 

alatt bekövetkezett brámely okú halála.  

1.2. A biztosítási esemény bekövetkezésének időpontja a halál bekövetkezésének 
időpontja.  

1.3. E különös biztosítási feltételek szerint kizárólag a kockázatviselés tartama alatt, 

a kockázatviselés kezdetéhez képest előzmény nélkül bekövetkezett halálesetek 
minősülnek biztosítási eseménynek.  

2. § A Biztosító szolgáltatása  
2.1. A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító – ellenkező értelmű 

érvényes írásos rendelkezés hiányában – a Biztosított törvényes örökösei részére 

fizeti ki a szerződés szerint járó szolgáltatási összeget a jogerős hagyatékátadó 
végzésben meghatározott örökrészük arányában.  

2.2. Jelen kiegészítő biztosítás alapján személyenként maximum 800.000,-Ft 

szolgáltatási összeg fizethető.  

3. § A Biztosító teljesítése, a teljesítéshez szükséges dokumentumok  
3.1. A Biztosító teljesítési kötelezettségének megállapításához – az Általános 

Biztosítási Feltételekben foglaltakon túl – a következő dokumentumokat kéri:  

3.1.1. halotti anyakönyvi kivonat és a halott-vizsgálati bizonyítvány másolata,  
3.1.2. boncolási jegyzőkönyv (ha készült) másolata.  

 

Különös Biztosítási Feltételek  

Baleseti halál kockázat  
 

Az MKB Életbiztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) a jelen különös biztosítási 

feltételek alapján megkötött csoportos életbiztosítási szerződés értelmében, 
ameghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy az 1.§-ban 

meghatározott biztosítási esemény bekövetkezése esetén a 2.§-ban meghatározott 

szolgáltatást nyújtja.  
 

Jelen különös feltételekben foglaltak a Biztosító csoportos életbiztosításra vonatkozó 

Általános Biztosítási Feltételeivel együtt érvényesek.  

1. § A biztosítási esemény  
1.1. A biztosítási esemény a Biztosítottnak a Biztosító kockázatviselésének tartama 

alatt bekövetkezett baleset során elszenvedett fizikai sérülésekkel ok-okozati 

összefüggésben legkésőbb a baleset időpontjától számított egy éven belül 

bekövetkezett halála.  
1.2. A biztosítási esemény bekövetkezésének időpontja a halál bekövetkezésének 

időpontja.  
1.3. E különös biztosítási feltételek szerint kizárólag a kockázatviselés tartama alatt, 

a kockázatviselés kezdetéhez képest előzmény nélkül bekövetkezett baleset 

következményei minősülnek biztosítási eseménynek.  

2. § A Biztosító szolgáltatása  
2.1. A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító – ellenkező értelmű 

érvényes írásos rendelkezés hiányában – a Biztosított törvényes örökösei részére 

fizeti ki a szerződés szerint járó összeget a jogerős hagyatékátadó végzésben 

meghatározott örökrészük arányában.  

2.2. Amennyiben a baleseti halál égés miatt következik be, úgy a biztosító a jelen 

kiegészítő biztosításra érvényes biztosítási összeg 200% -át fizeti ki. Egyéb 

esetben jelen kiegészítő biztosítás alapján maximum 800.000 Ft biztosítási 
összeg fizethető.  

3. § A Biztosító teljesítése, a teljesítéshez szükséges dokumentumok  
3.1. A Biztosító teljesítési kötelezettségének megállapításához – az Általános 

Biztosítási Feltételekben foglaltakon túl – a következő dokumentumokat kéri:  

3.1.1. halotti anyakönyvi kivonat és a halott-vizsgálati bizonyítvány másolata,  
3.1.2. boncolási jegyzőkönyv (ha készült) másolata.  

3.1.3. rendőrségi eljárás esetén a rendőrségi jegyzőkönyv másolata.  

 

Különös Biztosítási Feltételek  

Közlekedési baleseti halál kockázat  
 

Az MKB Életbiztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) a jelen különös biztosítási 

feltételek alapján megkötött csoportos életbiztosítási szerződés értelmében, a 

meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy az 1.§-ban meghatározott 

biztosítási esemény bekövetkezése esetén a 2.§-ban meghatározott szolgáltatást 
nyújtja.  

 

Jelen különös feltételekben foglaltak a Biztosító csoportos életbiztosításra vonatkozó 
Általános Biztosítási Feltételeivel együtt érvényesek.  

1. § A biztosítási esemény  
1.1. A biztosítási esemény a Biztosítottnak a Biztosító kockázatviselésének tartama 

alatt bekövetkezett közlekedési baleset miatt legkésőbb a baleset időpontjától 
számított egy éven belül bekövetkezett halála.  

1.2. A biztosítási esemény bekövetkezésének időpontja a halál bekövetkezésének 

időpontja.  
1.3. E különös biztosítási feltételek szerint kizárólag a kockázatviselés tartama alatt, 

a kockázatviselés kezdetéhez képest előzmény nélkül bekövetkezett közlekedési 

baleset következményei minősülnek biztosítási eseménynek.  

2. § A Biztosító szolgáltatása  
2.1. A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító – ellenkező értelmű 

érvényes írásos rendelkezés hiányában – a Biztosított törvényes örökösei részére 

fizeti ki a szerződés szerint járó összeget a jogerős hagyatékátadó végzésben 

meghatározott örökrészük arányában.  
2.2. Jelen kiegészítő biztosítás alapján személyenként maximum 900.000,-Ft 

szolgáltatási összeg fizethető.  

3. § A Biztosító teljesítése, a teljesítéshez szükséges dokumentumok  
3.1. A Biztosító teljesítési kötelezettségének megállapításához – az Általános 

Biztosítási Feltételekben foglaltakon túl – a következő dokumentumokat kéri:  

3.1.1. halotti anyakönyvi kivonat és a halott-vizsgálati bizonyítvány másolata,  

3.1.2. boncolási jegyzőkönyv (ha készült) másolata.  
3.1.3. rendőrségi eljárás esetén a rendőrségi jegyzőkönyv másolata.  

3.1.4. a közlekedési baleset körülményeit rögzítő valamennyi írásos 

dokumentum másolata.  
 

Különös biztosítási feltételek  

Balesetből eredő, 65%-ot meghaladó mértékű egészségkárosodás 

kockázat  
 

Az MKB Életbiztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) a jelen különös biztosítási 
feltételek alapján megkötött csoportos életbiztosítási szerződés értelmében, a 

meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy az 1.§-ban meghatározott 

biztosítási esemény bekövetkezése esetén a 2.§-ban meghatározott szolgáltatást 
nyújtja.  

 

Jelen különös feltételekben foglaltak a Biztosító csoportos életbiztosításra vonatkozó 
Általános Biztosítási Feltételeivel együtt érvényesek.  

1. § A biztosítási esemény  
1.1. E feltételek szempontjából biztosítási esemény a Biztosítottnak a 

kockázatviselés időszakán belül bekövetkezett balesetéből eredő testi 
fogyatkozása, melynek következtében a kockázatviselés időszakán belül a 

Biztosított végleges,baleseti eredetű 65%-os (vagy azt meghaladó mértékű) 



 
egészségkárosodását állapítja meg jogerős határozatában a magyar 

orvosszakértői és társadalombiztosítási szerv.  

1.2. A biztosítási esemény bekövetkezésének időpontja az a nap, amelyen a magyar 
orvosszakértői és társadalombiztosítási szerv az egészségkárosodást megállapító 

jogerős határozatát meghozta.  

1.3. E különös biztosítási feltételek szerint kizárólag a kockázatviselés tartama alatt, 
a kockázatviselés kezdetéhez képest előzmény nélkül bekövetkezett baleset 

következményei minősülnek biztosítási eseménynek.  

2. § A Biztosító szolgáltatása  
2.1. A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító a Biztosított részére 

fizeti ki a szerződés szerint járó összeget.  
2.2. A Biztosító egy biztosított vonatkozásában maximum egyszer szolgáltat. A 

szolgáltatást kövtően az adott biztosítottra vonatkozóan a teljes csoportos 
életbiztosítás megszűnik.  

2.3. Jelen Kiegészítő biztosítás alapján személyenként maximum 300.000 Ft 

szolgáltatási összeg fizethető.  

3. § A Biztosító teljesítése, a teljesítéshez szükséges dokumentumok  
3.1. A Biztosító teljesítési kötelezettségének megállapításához – az Általános 

Biztosítási Feltételekben foglaltakon túl – a következő dokumentumokat kéri:  

3.1.1. a rokkantságot megállapító jogerős határozat másolatát,  

3.1.2. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal - illetve a nevezett 
szervezet jogkörével felruházott utódszervezet - orvosi 

szakvizsgálatának eredményét igazoló, az egészségkárosodás mértékét 

megállapító szakvéleményt,  
3.1.3. az egészségkárosodás megállapítására jogosult szerv által rendszeresített 

nyomtatványok, jogerős határozatok, és egyéb orvosi indokolások 

dokumentációinak hiteles másolatait.  

4. § Kizárások  
4.1. A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki az egészségkárosodás 

megállapítására vonatkozó kérelem orvosszakértői intézethez történő benyújtása 

után jelen csoportos életbiztosításhoz csatlakozó biztosítottakra és biztosítási 

eseményekre.  
4.2. A Biztosító a jelen kockázatviselés alapján nem nyújt szolgáltatást, ha a 

Biztosított a biztosítási esemény bekövetkezésekor bármilyen jogcímen 

nyugdíjas.  
 

Különös Biztosítási Feltételek  

Balesetből eredő egészségkárosodás kockázat  
 

Az MKB Életbiztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) a jelen különös biztosítási 

feltételek alapján megkötött csoportos életbiztosítási szerződés értelmében, 
ameghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy az 1.§-ban 

meghatározott biztosítási esemény bekövetkezése esetén a 2.§-ban meghatározott 

szolgáltatást nyújtja.  
 

Jelen különös feltételekben foglaltak a Biztosító csoportos életbiztosításra vonatkozó 

Általános Biztosítási Feltételeivel együtt érvényesek.  

1. § A biztosítási esemény  
1.1. E feltételek szempontjából biztosítási esemény a Biztosítottnak a 

kockázatviselés időszakán belül bekövetkezett balesetéből eredő testi 

fogyatkozása, melynek következtében a Biztosított 20%-ot meghaladó, nem 

rehabilitálható egészségkárosodását állapítja meg jogerős határozatában a 
magyar társadalombiztosítási szerv.  

1.2. A biztosítási esemény bekövetkezésének időpontja az a nap, amelyen a magyar 

társadalombiztosítási szerv az egészségkárosodást megállapító jogerős 
határozatát meghozta.  

1.3. E különös biztosítási feltételek szerint kizárólag a kockázatviselés tartama alatt 

bekövetkezett balesetnek a baleset bekövetkezéséhez képest előzmény nélküli 
következménye(i) miatt megállapított egészségkárosodás minősül biztosítási 

eseménynek.  

2. § A Biztosító szolgáltatása  
2.1. A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító a Biztosított részére 

fizeti ki a megítélt biztosítási összeget.  

2.2. A kifizetendő biztosítási összeg % -os mértéke megegyezik az 

egészségkárosodás % -os értékével.  
2.3. Amennyiben a baleseti egészségkárosodás a munkavégzéssel összefüggésben 

történő  bántalmazás miatt következik be úgy a Biztosító a jelen kiegészítő 

biztosítás kapcsán megítélt biztosítási összeg kétszeresét fizeti ki.  

2.4. A Biztosító biztosítási évente maximum egy alkalommal szolgáltat egy adott 

Biztosítottra vonatkozóan jelen kiegészítő biztosítás alapján.  

3. § A Biztosító teljesítése, a teljesítéshez szükséges dokumentumok  
3.1. A Biztosító teljesítési kötelezettségének megállapításához -az Általános 

Biztosítási Feltételekben foglaltakon túl -a következő dokumentumokat kéri:  
3.1.1. a rokkantságot, vagy egészségkárosodás mértékét megállapító jogerős 

határozat másolatát,  

3.1.2. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal orvosi szakvizsgálatának 
eredményét igazoló, az egészségkárosodás mértékét megállapító 

szakvéleményt,  

3.1.3. az egészségkárosodás megállapítására jogosult szerv által rendszeresített 
nyomtatványok, jogerős határozatok, és egyéb orvosi dokumentációinak 

hiteles másolatait.  
3.2. Ha a biztosított egészségkárosodását a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 

Hivatal szakvéleménye alapján hozott határozat nem csupán az elszenvedett 

baleset következményének alapul vételével, hanem egyéb ok(ok)ra is tekintettel 
állapította meg (pl. korábbi állapot, vagy összszervezeti okok figyelembe 

vétele), akkor a biztosító orvosa jogosult arra, hogy az egészségkárosodásnak az 

elszenvedett balesetből eredő mértékét a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatal által a jogerős határozatban megállapított mértéktől eltérő mértékben 

állapítsa meg. Ilyen esetben a biztosító orvosa a balesetből eredő 

egészségkárosodás mértékét az alábbiak alapul vételével határozza meg:  

Testrészek, érzékszervek egészségkárosodása 
Egészség-

károsodás foka 

Egy kar vállizülettől való teljes elvesztése vagy teljes 

működésképtelensége 
70% 

Egy kar könyökizület fölött való teljes elvesztése vagy teljes 

működésképtelensége 
65% 

Egyik kar könyökizület alatt történt teljes elvesztése vagy egyik kéz teljes 

elvesztése, vagy teljes működésképtelensége 
60% 

Egyik hüvelykujj teljes elvesztése vagy teljes működésképtelensége  20% 

Egyik mutatóujj teljes elvesztése vagy teljes működésképtelensége 10% 

Bármely más kézujj teljes elvesztése vagy teljes működésképtelensége 5% 

Egyik comb csípőizületben történő elvesztése vagy a csípőizület teljes 

működésképtelensége 
70% 

Egyik comb részleges csonkolása vagy a térdizület teljes 

működésképtelensége 
60% 

Egyik lábszár részleges csonkolása 50% 

Egyik lábszár részleges csonkolása 50% Egyik bokaizület elvesztése vagy 

teljes működésképtelensége 
30% 

Egyik nagylábujj teljes elvesztése vagy teljes működésképtelensége 5% 

Bármely más lábujj teljes elvesztése vagy teljes működésképtelensége 2% 

Mindkét szem látóképességének teljes elvesztése 100% 

Egyik szem látóképességének teljes elvesztése 35% 

Mindkét fül hallóképességének teljes elvesztése 60% 

Egyik fül hallóképességének teljes elvesztése 15% 

A szaglóérzék teljes elvesztése 10% 

Az ízlelőképesség teljes elvesztése 5% 

 
3.3. Ha a balesetből eredő egészségkárosodás mértéke a 3.2 pontban szereplő 

táblázat alapján nem állapítható meg, akkor azt a biztosító orvosa aszerint 

állapítja meg, hogy a testi és/vagy szellemi működőképesség a baleset 
következtében orvosi szempontból milyen mértékben csökkent.  

3.4. Jelen kiegészítő biztosítás alapján személyenként jelen Kiegészítő biztosítás 

Különös feltételeinek 2.3. pontja alapján 180.000 Ft, egyéb esetben maximum 
90.000 Ft szolgáltatási összeg fizethető.  

4. § Kizárások  
A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki az egészségkárosodás megállapítására 

vonatkozó kérelem orvosszakértői intézethez történő benyújtása után jelen csoportos 

életbiztosításhoz csatlakozó biztosítottakra és biztosítási eseményekre.  
Jelen kiegészítő biztosításból eredő szolgáltatás teljesítése esetén a Biztosító adott 

Biztosítottra vonatkozó kockázatviselése a teljes csoportos életbiztosítás tekintetében 

megszűnik az Általános Szerződési Feltételek 1.2. pontjának értelmében.  
 

 

Különös biztosítási feltételek  

Balesetből eredő,műtéti térítés  
 

Az MKB Életbiztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) a jelen különös biztosítási 

feltételek alapján megkötött csoportos életbiztosítási szerződés értelmében, a 

meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy az 1.§-ban meghatározott 

biztosítási esemény bekövetkezése esetén a 2.§-ban meghatározott szolgáltatást 
nyújtja.  



 
 

Jelen különös feltételekben foglaltak a Biztosító csoportos életbiztosításra vonatkozó 

Általános Biztosítási Feltételeivel együtt érvényesek.  

1. § A biztosítási esemény  
1.1. E feltételek szempontjából biztosítási esemény a Biztosítotton a kockázatviselés 

időszakán belül a kockázatviselés időtartama alatt bekövetkező balesetből 

eredően végrehajtott, orvosilag szükségesnek tartott, orvos által elvégzett azon 

műtéti eljárások, sebészi beavatkozások melyeket az orvosszakma szabályainak 
betartásával kórházi fekvőbeteg ellátás (legalább 24 órás kórházi tartózkodás) 

keretében végeznek, a biztosítási eseményt követő 15 napon belül.  

1.2. A biztosítási esemény bekövetkezésének időpontja a műtét elvégzésének a 
napja.  

1.3. Nem minősül biztosítási eseménynek:  
• előzőleg már ismert balesetek kapcsán végrehajtott műtét következménye 

miatti beavatkozás  

• műtéti szövődmények miatti beavatkozás  
• halasztott műtét, melynek szükségessége a kockázatviselés kezdetét 

megelőzően megállapítható volt.  

• természetgyógyászati gyógy ellátások illetve az azok következménye miatt 
szükségessé vált műtét.  

• diagnosztikus műtét. vizsgálat.  

• fogászati műtét  
• patológiás törés miatti műtét  

• artroszkópia és artroszkópos izületi és szalagműtét  

1.4. E különös biztosítási feltételek szerint kizárólag a kockázatviselés tartama alatt, 
a kockázatviselés kezdetéhez képest előzmény nélkül bekövetkezett baleset 

következményei minősülnek biztosítási eseménynek.  

2. § A Biztosító szolgáltatása  
2.1. A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító a Biztosított részére 

fizeti ki a szerződésben szereplő biztosítási összegnek a műtéti listában 
meghatározott százalékát.  

2.2. A Biztosító a szokásos műtéteket nehézségi fokuknak megfelelően 5 csoportba 

sorolta. Az első csoportba sorolt műtétek esetén a Biztosító szolgáltatási 
kötelezettsége 0%. A második csoportban lévő műtétek elvégzése esetén a 

Biztosító térítési kötelezettsége a biztosítási összeg 10% -a, a harmadik 

csoportban a 25%-a, a negyedik csoportban az 50% a, és az ötödik csoportban 
100% -a.  

2.3. Jelen feltétel melléklete tartalmaz egy tájékoztató listát az egyes műtétek 

kategóriákba sorolásáról. Egy részletesebb lista a Biztosító honlapján és az 
ügyfélszolgálatán megtekinthető. A részletesebb listában nem szereplő műtétek 

besorolását a Biztosító orvosa a WHO-kódok alapján végzi.  

2.4. Amennyiben, az égési sérüléssel okozati összefüggésben -az adott kiegészítő 
biztosításoknak megfelelően – kórházi kezelés és/vagy műtét elvégzése válik 

szükségessé, úgy a Biztosító a három kiegészítő biztosítás szolgáltatási értéke 

közül a legmagasabbat fizeti ki.  
2.5. A biztosítási szolgáltatás a következő korlátozásokkal kerül kifizetésre:  

• Egy biztosítási éven belül a kifizetendő szolgáltatások összege nem 

haladhatja meg az aktuális biztosítási összeget  
• Amennyiben egy biztosítási eseményből adódóan egy alkalommal (egy 

ülésben) több műtéti beavatkozásra van szükség, akkor az elvégzett 

műtétek közül a Biztosító a legmagasabb térítési kategóriájú műtétre fizet.  

• Amennyiben egy biztosítási eseményből adódóan több alkalommal 

végeznek műtétet, úgy a Biztosító csak az első műtétre térít.  
• A Biztosító fenntartja magának a jogot, hogy a Biztosítottnál a műtét 

indokoltságát és egészségi állapotát az általa megjelölt orvosokkal 

ellenőriztesse.  
• A Biztosító egy biztosítási éven belül maximum 3 biztosítási eseményre 

fizet műtéti térítést.  

• A több biztosítási eseményből egyidejűleg történő műtétek esetén a 
Biztosító a legmagasabb térítési kategóriájú műtétre fizet.  

• Egy naptári hónapon belül bekövetkező több biztosítási esemény esetén a 

Biztosító csak egy – a korábbi bekövetkezésű -biztosítási eseményből 
adódó műtéti térítést fizet.  

• Olyan balesetek és azok közvetlen következményei, amelyek orvosi 

megítélés alapján térben és időben is jól elhatárolhatóak korábbi és 
későbbi biztosítási eseményektől és azok következményeitől, új biztosítási 

eseménynek minősülnek. Ennek megállapítására a Biztosító jogosult.  

2.6. Jelen kiegészítő biztosítás alapján személyenként egy biztosítási éven belül 

maximum 3 alkalommal, összesen maximum 100.000 Ft szolgáltatási összeg 

fizethető.  

3. § A Biztosító teljesítése, a teljesítéshez szükséges dokumentumok  

A Biztosító teljesítési kötelezettségének megállapításához – az Általános Biztosítási 

Feltételekben foglaltakon túl – a következő dokumentumokat kéri:  

3.1. A biztosítási eseménnyel összefüggésben elvégzett valamennyi orvosi 
beavatkozásról / vizsgálatról készült dokumentum eredeti példánya.  

4. § Kizárások  
4.1. nem terjed ki a biztosítási védelem a kockázatviselés kezdete előtt megkezdett 

vagy a szerződéskötés előtt már ismert, bekövetkezett baleset illetve ezekkel 

okozati összefüggésbe hozható események miatti orvosi kezelésekre, műtétekre.  
4.2. a kockázatviselést megelőzően keletkezett balesetekkel okozati összefüggésben, 

de már a kockázatviselés időtartama alatt kialakuló / bekövetkező biztosítási 

eseményre a Biztosító csak abban azt esetben szolgáltatat, ha a biztosítási 
esemény bekövetkezése előtt minimum 30 nappal a Biztosító tudomására hozott 

és általa írásban elfogadott balesetről van szó. A bejelentett, de a Biztosító által 
jóvá nem hagyott, elutasított esetekben nincs szolgáltatás.  

 

Különös biztosítási feltételek  

Balesetből eredő, kórházi napi térítés  
 

Az MKB Életbiztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) a jelen különös biztosítási 

feltételek alapján megkötött csoportos életbiztosítási szerződés értelmében, a 
meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy az 1.§-ban meghatározott 

biztosítási esemény bekövetkezése esetén a 2.§-ban meghatározott szolgáltatást 

nyújtja.  
 

Jelen különös feltételekben foglaltak a Biztosító csoportos életbiztosításra vonatkozó 

Általános Biztosítási Feltételeivel együtt érvényesek.  

1. § A biztosítási esemény  
1.1. Biztosítási esemény a Biztosított baleset miatt orvosilag indokolt, a 

kockázatviselési tartamon belüli, a balesetet követő 24 órán belül megkezdett 

folyamatos kórházi fekvőbeteg ellátása, amennyiben a Biztosított kórházi 

kezelése ok-okozati összefüggésben áll a kockázatviselési tartam alatt 
bekövetkező balesettel és a kórházban való tartózkodás meghaladja a 24 órát.  

1.2. A biztosítási esemény bekövetkezésének időpontja a kórházi ápolás első napja.  

1.3. Folyamatos kórházi fekvőbeteg ellátásnak a Biztosító a kórházi kezelés tartama 
alatt maximum egy alkalommal, legfeljebb 2 napra (1 éjszakára) – kizárólag a 

gyógyulás céljából, orvosi engedélyre – megszakított kórházi ápolást tekinti, 

amennyiben azt a Biztosított a megszakítás szükségességét a kórház által kiadott 
irattal igazolni tudja. Amennyiben a kórházi ápolást nem egészségügyi indokból 

szakítják meg, vagy a Biztosított ezt nem tudja a kórház által kiállított írásos 
dokumentummal igazolni, a Biztosító a további kórházi ápolás(oka)t új 

biztosítási eseményként kezeli.  

1.4. Nem minősül biztosítási eseménynek:  
• természetgyógyászati ellátások miatti kórházi kezelések  

• orvosi műhibából adódó kórházi ellátás  

• fogászati beavatkozás kapcsán szükségessé váló kórházi ápolás  
• fekvőbeteg-osztályon járóbetegként történő ellátás/ápolás (a Biztosított 

nem tölti az intézetben az éjszakát)  

• háziápolás  
• gyógytorna  

2. § A Biztosító szolgáltatása  
2.1. A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító minden olyan naptári 

napra vállal napi térítést amelyen a Biztosított a baleset következtében orvosilag 

indokolt fekvőbeteg ellátásban részesül.  
2.2. Balesetből eredő kórházi tartózkodás esetén a Biztosító a kórházi ápolás minden 

naptári napjára fizeti az aktuális kórházi napi térítés összegét, amennyiben a 

kórházi tartózkodás időtartama meghaladja a 24 órát.  
2.3. A kórházi ápolás napjainak számolásánál a kórházi ápolás minden naptári napja 

egész napnak számít, beleértve a kórházba történő felvétel és a kórházból való 

elbocsátás napját is.  
2.4. A Biztosító egy biztosítási éven belül maximum 3 biztosítási eseményre 

szolgáltat.  

2.5. A Biztosító egy biztosítási eseményből adódóan egy alkalommal maximum 60 
napra szolgáltat.  

2.6. Az egy biztosítási eseményből adódó többszöri kórházi fekvőbeteg ellátás egy 

biztosítási eseménynek minősül.  

2.7. A több biztosítási eseményből egyidejűleg történő kórházi fekvőbeteg ellátás 

szintén egy biztosítási eseménynek minősül.  

2.8. Olyan balesetek, betegségek és azok közvetlen következményei, amelyek orvosi 
megítélés alapján térben és időben is jól elhatárolhatóak korábbi és későbbi 



 
biztosítási eseményektől és azok következményeitől, új biztosítási eseménynek 

minősülnek. Ennek megállapítására a Biztosító jogosult.  

2.9. A Biztosító fenntartja magának a jogot, hogy a Biztosított kórházi ápolásának 
szükségességét/ indokoltságát és egészségi állapotát az általa megnevezett 

orvosokkal ellenőriztesse.  

2.10. A szerződés a Biztosító szolgáltatását követően a Szerződő további díjfizetése 
függvényében továbbra is fennmarad.  

2.11. Amennyiben a kórházi ápolás tartama tovább tart, mint a Biztosító 

kockázatviselése, úgy a kockázatviselés megszűnését követő napokra a Biztosító 
nem nyújt szolgáltatást.  

2.12. Amennyiben, az égési sérüléssel okozati összefüggésben - az adott kiegészítő 

biztosításoknak megfelelően – kórházi kezelés és/vagy műtét elvégzése válik 
szükségessé, úgy a Biztosító a három kiegészítő biztosítás szolgáltatási értéke 

közül a legmagasabbat fizeti ki.  

2.13. Jelen kiegészítő biztosítás alapján személyenként egy biztosítási éven belül 
maximum 3 alkalommal, alkalmanként maximum 60.000 Ft szolgáltatási összeg 

fizethető.  

3. § A Biztosító teljesítése, a teljesítéshez szükséges dokumentumok  
A Biztosító teljesítési kötelezettségének megállapításához – az Általános Biztosítási 
Feltételekben foglaltakon túl – a következő dokumentumokat kéri:  

3.1. A biztosítási eseménnyel összefüggésben elvégzett valamennyi orvosi 

beavatkozásról/ vizsgálatról készült orvosi dokumentum eredeti példánya.  

4. § Kizárások  
4.1. nem terjed ki a biztosítási védelem a kockázatviselés kezdete előtt megkezdett 

vagy a szerződéskötés előtt már ismert, bekövetkezett baleset illetve ezekkel 

okozati összefüggésbe hozható események miatti orvosi kezelésekre, műtétekre.  

4.2. a kockázatviselést megelőzően keletkezett balesetekkel okozati összefüggésben, 
de már a kockázatviselés időtartama alatt kialakuló / bekövetkező biztosítási 

eseményre a Biztosító csak abban azt esetben szolgáltatat, ha a biztosítási 

esemény bekövetkezése előtt minimum 30 nappal a Biztosító tudomására hozott 
és általa írásban elfogadott balesetről van szó. A bejelentett, de a Biztosító által 

jóvá nem hagyott, elutasított esetekben nincs szolgáltatás.  

 

Különös biztosítási feltételek  

Csonttörés esetére  
 

Az MKB Életbiztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) a jelen különös biztosítási 
feltételek alapján megkötött csoportos életbiztosítási szerződés értelmében, a 

meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy az 1.§-ban meghatározott 
biztosítási esemény bekövetkezése esetén a 2.§-ban meghatározott szolgáltatást 

nyújtja.  

 
Jelen különös feltételekben foglaltak a Biztosító csoportos életbiztosításra vonatkozó 

Általános Biztosítási Feltételeivel együtt érvényesek.  

1 § A biztosítási esemény  
1.1 Biztosítási esemény: Biztosítási esemény a baleset, melynek következtében a 

Biztosított csonttörést, csontrepedést szenved. Jelen feltételek szempontjából a 
fogtörés nem minősül csonttörésnek, a fogrepedés pedig csontrepedésnek.  

1.2 A biztosítási esemény időpontja a baleset időpontja.  

2 § A Biztosító szolgáltatása  
2.1 A Biztosító a biztosítási esemény bekövetkezése esetén balesetenként, a törések 

számától függetlenül, maximum a biztosítási esemény időpontjában hatályos 
biztosítási összeget fizeti meg.  

2.2 Az 1) pontban felsorolt biztosítási események esetében a Biztosító szolgáltatási 

kötelezettsége biztosítási évente maximum 1 alkalommal áll fenn.  
2.3 A Biztosító fenntartja magának a jogot, hogy a biztosított egészségi állapotát az 

általa megnevezett orvosokkal ellenőriztesse.  

2.4 Jelen Kiegészítő biztosítás alapján személyenként egy biztosítási éven belül egy 
alkalommal, maximum 20.000 Ft szolgáltatási összeg fizethető.  

3 § A Biztosító teljesítése, a teljesítéshez szükséges dokumentumok  
3.1 A csonttörést illetve a csontrepedést igazoló, a Biztosítottról készült eredeti 

röntgenfelvétel és a röntgenlelet.  
3.2 Orvosi igazolás eredeti példánya.  

4 § Kizárások  
4.1 nem terjed ki a biztosítási védelem a kockázatviselés kezdete előtt megkezdett 

vagy a szerződéskötés előtt már ismert, bekövetkezett baleset illetve ezekkel 

okozati összefüggésbe hozható események miatti orvosi kezelésekre, műtétekre.  

4.2 a kockázatviselést megelőzően keletkezett balesetekkel okozati összefüggésben, 

de már a kockázatviselés időtartama alatt kialakuló / bekövetkező biztosítási 

eseményre a Biztosító csak abban azt esetben szolgáltatat, ha a biztosítási 
esemény bekövetkezése előtt minimum 30 nappal a Biztosító tudomására hozott 

és általa írásban elfogadott balesetről van szó. A bejelentett, de a Biztosító által 

jóvá nem hagyott, elutasított esetekben nincs szolgáltatás.  
 

5 Különös biztosítási feltételek  

Égési sérülés esetére  
 
Az MKB Életbiztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) a jelen különös biztosítási 

feltételek alapján megkötött csoportos életbiztosítási szerződés értelmében, a 

meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy az 1.§-ban meghatározott 
biztosítási esemény bekövetkezése esetén a 2.§-ban meghatározott szolgáltatást 

nyújtja.  
 

Jelen különös feltételekben foglaltak a Biztosító csoportos életbiztosításra vonatkozó 

Általános Biztosítási Feltételeivel együtt érvényesek.  

1 § A biztosítási eseményBiztosítási eseményJelen feltételek szempontjából 

biztosítási eseménynek minősül a biztosított akaratán kívül fellépő olyan 
hirtelen külső behatás (baleset), amelynek következtében abiztosított égési 

sérülést szenved.  

2 § A Biztosító szolgáltatása  
2.1 A biztosítási esemény bekövetkeztekor a biztosító a biztosítási szerződésben az 

égési sérülések esetére meghatározott, a baleset napján hatályos biztosítási 
összegnek az égési sérülés súlyossága alapján megállapított százalékát fizeti ki. 

A térítés mértéke az égési sérülés  

2.2 súlyosságától és kiterjedtségétől függően a következő:  

 
Égés kiterjedése a testfelület százalékában 

0-20% 21-60% 61-100% 

I. fokú nincs BÖ 10%-a BÖ 25%-a 

II. fokú nincs BÖ 15%-a BÖ 50%-a 

III. fokú BÖ 25%-a BÖ 50%-a BÖ 100%-a 

IV. fokú BÖ 50%-a BÖ 100%-a BÖ 100%-a 

2.3 Térítés mértéke: a biztosítási összeg táblázat szerinti százaléka.  

2.4 Ha a biztosított egy biztosítási esemény következtében többféle súlyosságú 
és/vagy kiterjedésű égési sérülést szenved, akkor a biztosító a szolgáltatás 

mértékét a legmagasabb súlyosságú sérülés szorzójával állapítja meg.  

2.5 A biztosító szolgáltatása egy biztosítási évben több biztosítási esemény 
bekövetkezte esetén sem haladhatja meg a biztosítási összeg egyszeresét  

2.6 Égési sérülésből bekövetkező elhalálozás esetén az aktuális haláleseti 
szolgáltatáson felül az égési sérülésre szóló kiegészítő biztosítás, biztosítási 

összegének 100%-a is kifizetésre kerül.  

2.7 Amennyiben, az égési sérüléssel okozati összefüggésben -az adott kiegészítő 
biztosításoknak megfelelően – kórházi kezelés és/vagy műtét elvégzése válik 

szükségessé, úgy a Biztosító a három kiegészítő biztosítás szolgáltatási értéke 

közül a legmagasabbat fizeti ki.  
2.8 Jelen Kiegészítő biztosítás alapján személyenként egy biztosítási éven belül 

maximum 40.000 Ft szolgáltatási összeg fizethető.  

3 § A Biztosító teljesítése, a teljesítéshez szükséges dokumentumok  
A Biztosító teljesítési kötelezettségének megállapításához – az Általános Biztosítási 

Feltételekben foglaltakon túl – a következő dokumentumokat kéri:  
3.1 A biztosítási eseménnyel összefüggésben elvégzett valamennyi orvosi 

beavatkozásról/ vizsgálatról készült orvosi dokumentum eredeti példánya.  

4 § Kizárások  
4.1 nem terjed ki a biztosítási védelem a kockázatviselés kezdete előtt megkezdett 

vagy a szerződéskötés előtt már ismert, bekövetkezett baleset illetve ezekkel 
okozati összefüggésbe hozható események miatti orvosi kezelésekre, műtétekre.  
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