
 

 

Biztosítási terméktájékoztató 
A MOK Fakultatív Csoportos Élet- és Balesetbiztosításhoz 

 

MKB Életbiztosító Zrt. 
CAPITAL SQUARE 

1133 Budapest, Váci út 76. 

Bankszámlaszám: 

10300002-10315709-49020021 

 
Ügyfélszolgálat 

1133 Budapest, Váci út 76. 

Levelezési cím: H-1821 Budapest 

Telefon: +36 1 886 6900 

Fax: +36 1 886 6909 

E-mail: info@mkbb.hu 
 

Jelen terméktájékoztató a MOK Fakultatív Csoportos Élet- és Balesetbiztosítás főbb jellemzőit tartalmazó egyszerűsített tájékoztató anyag, mely  

(1) nem tartalmazza az alkalmazandó feltételek összességét és  

(2) nem képezi a biztosításra vonatkozó szerződési feltételek részét. 

A jelen Biztosítási terméktájékoztató és az Általános és Különös Szerződési Feltételek között fennálló esetleges ellentmondás esetén az Általános és Különös 

Szerződési Feltételek rendelkezései irányadók. A Fakultatív csoportos biztosítási szerződésre vonatkozó biztosítási feltételek megismerése céljából kérjük, olvassa el 

a mellékelt Általános és Különös Szerződési Feltételeket is. 

Szerződő: 

Magyar Orvosi Kamara (MOK) 

1068 Budapest, Szondi u. 100. 

Nyilvántartási száma: 19. 

Közvetítő 

MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Kft. (Közvetítő) 

1068 Budapest, Szondi u. 100. 
A cégjegyzék száma: cg. 01-09-673851 

MNB Engedély száma: EN-II. 246/2010 

Biztosító: 

MKB Életbiztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Biztosító) 

Székhely: 1133 Budapest, Váci út 76. 

Cégjegyzékszám: 01-10-04563 

PSZÁF engedély száma: E-II-251/2007 

Biztosított: 

Olyan természetes személy, aki az általa tett belépési nyilatkozat megtételének időpontjában az alább felsorolt feltételeknek megfelel: 

 életkora 18 és 80 év között van; 

 nem részesül rokkantsági-, illetőleg rehabilitációs ellátásban, valamint nem áll rokkantosítási eljárás alatt; 

 érvényes MOK tagsági jogviszonnyal rendelkezik, MOK munkavállaló, vagy a MOK Komplex munkavállalója illetve 
szerződött partnere, vagy ezeknek a csatlakozási nyilatkozaton megjelölt közeli hozzátartozója  

Kedvezményezett: 

 Haláleseti szolgáltatások tekintetében a Biztosított által a kedvezményezett jelölő nyilatkozaton megnevezett személy(ek). 

Ennek hiányában a Biztosított örököse(i).  

 Életben léti szolgáltatások esetében a Biztosított. 

Biztosítási események: 

Szolgáltatások 
Biztosítási összeg  

Alap csomag 

Biztosítási összeg  

Optimál csomag 

Biztosítási összeg  

Kiemelt csomag 

Bármely okú halál esetén maximum 

 18 – 62 év között a biztosítási összeg 100%-át téríti a Biztosító 

 63 – 71 év között a biztosítási összeg 75%-át téríti a Biztosító 

 72 – 80 év között a biztosítási összeg 50%-át téríti a Biztosító 

800 000 Ft 

800 000 Ft 

600 000 Ft 

400 000 Ft 

1 600 000 Ft 

1 600 000 Ft 

1 200 000 Ft 

800 000 Ft 

2 400 000 Ft 

2 400 000 Ft 

1 800 000 Ft 

1 200 000 Ft 

Baleseti halál esetén maximum 1 600 000 Ft 3 200 000 Ft 4 800 000 Ft 

Égés miatt bekövetkező baleseti halál esetén maximum 2 400 000 Ft 4 800 000 Ft 7 200 000 Ft 

Közlekedési baleseti halál esetén maximum 2 500 000 Ft 5 000 000 Ft 7 500 000 Ft 

Baleseti egészségkárosodás esetén 90 000 Ft 180 000 Ft 270 000 Ft 

Bántalmazás okán bekövetkező baleseti egészségkárosodás esetén 

maximum 180 000 Ft 360 000 Ft 540 000 Ft 

Baleseti műtéti térítés esetén 100 000 Ft 200 000 Ft 300 000 Ft 

Baleseti kórházi napi térítés max. 60 nap/év 1 000 Ft 2 000 Ft 3 000 Ft 

Csonttörés (egyösszegű) 20 000 Ft 40 000 Ft 60 000 Ft 

Égési sérülés (%-os térítés) 40 000 Ft 80 000 Ft 120 000 Ft 

65% ot meghaladó Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás 

egyszeri térítés 300 000 Ft 600 000 Ft 900 000 Ft 
 

Biztosítás éves díja 
Alap csomag Optimál csomag Kiemelt csomag 

3 300 Ft/fő/év 6 600 Ft/fő/év 9 900 Ft/fő/év 

Biztosítási szolgáltatás: 

Bármilyen okú halál (egyösszegű térítés): A Biztosító bármilyen okból bekövetkező elhalálozás esetén a megadott biztosítási 

összeget fizeti ki. 

Baleseti halál (egyösszegű térítés): A Biztosító a balesetből bekövetkező elhalálozás esetén a megadott biztosítási összeget fizeti ki. 

Baleseti halál esetén a bármely okú halálra és a baleseti halálra vonatkozó biztosítási összegek összeadódnak. 

Közlekedési baleseti halál (egyösszegű térítés): A Biztosító a közlekedési baleseti okú elhalálozás esetén a megadott biztosítási 

összeget fizeti ki. Közlekedési baleseti halál esetén a bármely okú halálra, a baleseti halálra és a közlekedési baleseti halálra vonatkozó 
biztosítási összegek összeadódnak. 

Égési sérülésből bekövetkező elhalálozás esetén az aktuális haláleseti szolgáltatáson felül az égési sérülésre szóló kiegészítő 

biztosítás, biztosítási összegének 100%-a is kifizetésre kerül. 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.  

Csonttörés/csontrepedés (egyösszegű térítés): A Biztosító csonttörés és/vagy csontrepedés esetén a megadott biztosítási összeg 100 

% - át. A Biztosító jelen fedezetre egyazon biztosított esetén, biztosítási évente 1alkalommal szolgáltat. 

Baleseti kórházi napi térítés (egyösszegű térítés): Amennyiben a biztosítottat a biztosítás tartama alatt olyan baleset éri, amellyel 

okozati összefüggésben a balesetet követően, 24 órán belül, 24 órát meghaladóan kórházi kezelés kezdődik, a kórházban töltött napok 
számának megfelelően téríti a biztosítási összeget. A Biztosító egyazon biztosított esetében, biztosítási évente egyszer nyújt 

szolgáltatást. A fentieknek megfelelően azon kórházban eltöltött idő alatt, amelyeken a biztosított dokumentumokkal igazoltan 

egyhuzamban minimum 24 órát meghaladóan eszméletlen állapotban volt, a kórházi napi térítés 200 % - át téríti a Biztosító. 

Baleseti műtéti térítés (egyösszegű térítés): Amennyiben a biztosítottat a biztosítás tartama alatt olyan baleset éri, amellyel okozati 

összefüggésben a balesettől számított 15 napon belül műtét elvégzése válik szükségessé, a Biztosító, biztosítási évente egyszer a műtéti 
besorolási táblának megfelelően, de maximum a biztosítási összeg egyszeresét fizeti ki. 

50% ot meghaladó Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás (egyszeri térítés): A szerződéskötést követően bekövetkező 
balesetből eredő 50%-ot meghaladó maradandó egészségkárosodás bekövetkezte esetében a biztosító a megjelölt szolgáltatást nyújtja. 
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Biztosítási szolgáltatás: 

Égési sérülés (%. os térítés): A Biztosított égési sérülése esetén a Biztosító az alábbi táblázatnak megfelelően, biztosítási évente 

egyszer nyújt szolgáltatást. 

 

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 
 

A kockázatviselés kezdete: 
A Biztosító kockázatviselésének kezdete:  

 a Biztosítotti Nyilatkozat aláírását követő hónap első napja, feltéve, hogy addig a biztosítási díjat a Biztosított a Biztosító részére 

megfizette (ellenkező esetben a Biztosítási díj beérkezését követő hónap első napja. 

A szolgáltatással kapcsolatos egyéb tudnivalók: 

Várakozási idő  Bármely okú halál szolgáltatás esetén: A kockázatviselés kezdetétől számítandó 6 hónap.  

 Balesetbiztosítási szolgáltatások esetén: Nincs várakozási idő. 

Mentesülési okok: Általános Szerződési Feltételek IX. fejezet 150-160. pontjai 

Kizárások: Általános Szerződési Feltételek IX. fejezet 161-165. pontjai, valamint a vonatkozó Különös Szerződési Feltételek megfelelő 

pontjai 

Néhány kiemelt kizárási ok 

 A baleset-biztosítási fedezet vonatkozásában nem terjed ki a biztosító kockázatviselése a baleset előtt bármely okból már 
károsodott, sérült, csonkolt, illetőleg funkciójukban korlátozott testrészekre, szervekre. A jelen pontban foglalt esetekben a 

baleseti halálra szóló baleset-biztosítási fedezet kifizetés nélkül megszűnik.  

 A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki azokra a biztosítási eseményekre, amelyek oka részben vagy egészben a Biztosított 

olyan betegsége vagy kóros állapota, amely a Biztosító kockázatviselése előtti öt évben bizonyíthatóan fennállott, és amelyet  a 
kockázatviselést megelőző három éven belül kórisméztek, vagy amely ez idő alatt gyógykezelést igényelt. 

 Nem terjed ki a Biztosító kockázatviselése azokra az eseményekre sem, amelyek oka részben vagy egészben a Biztosítottnak a 

Biztosító kockázatviselését megelőzően megállapított maradandó egészségkárosodása. Maradandó az egészségkárosodás akkor, 
ha a Biztosított egészségi állapota orvosilag kialakultnak, stabilnak tekinthető. 

Szolgáltatási maximum: 

 Egy Biztosított vonatkozásában, a jelen csoportos életbiztosítási szerződés egy biztosítási időszakára vonatkoztatva, valamennyi 
biztosítási szolgáltatás együttes értéke nem haladhatja meg a 7.500.000,- Ft-ot, azaz hétmillió ötszázezer forintot. 

 életben léti szolgáltatásokra vonatkozóan egy biztosított tekintetében a biztosító, biztosítási évenként maximum 350.000,- Ft 

összeghatárig nyújt szolgáltatást; 

 minden szolgáltatás esetében és biztosítási évente az első káreseményre történhet kárkifizetés. 

Teljesítési határidő: Az elbíráláshoz szükséges összes dokumentum beérkezését követő 30 munkanapon belül, ha a biztosítási esemény tekintetében az 

MKB Életbiztosító Zrt. szolgáltatási kötelezettsége beáll. 

Elévülési idő A biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 1 év. 

A biztosítási esemény 

bejelentésének módja: 

A biztosítási eseményt annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül be kell jelenteni a biztosítónak, a szükséges felvilágosításokat 

meg kell adni, csatolni kell a biztosítási szolgáltatás kifizetéséhez szükséges iratokat, valamint lehetővé kell tenni a bejelentés és 

felvilágosítások tartalmának ellenőrzését. Ennek elmulasztása esetén, ha emiatt lényeges körülmények válnak kideríthetetlenné, a 
biztosító megtagadhatja a biztosítási szolgáltatás kifizetését. Az iratokat, igazolásokat – amennyiben azok nem magyar nyelven állnak 

rendelkezésre – hiteles magyar nyelvű fordítással együtt kell benyújtani. A szükséges iratok, igazolások, illetve azok beszerzésének 
költségeit annak kell viselnie, akinek érdekében áll azok elfogadása. 

A Biztosítási eseményt az alábbi elérhetőségeken keresztül az erre rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani: 

MKB Életbiztosító Zrt. (H-1821 Budapest) 

A biztosítási esemény bejelentésére vonatkozó részletes rendelkezéseket az Általános Szerződési Feltételek X. fejezet 173-180. 

pontjai tartalmazzák. 

Panaszkezelés 

1) A Biztosító tulajdonosai az MKB Bank Zrt., valamint a 

Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des 
öffentlichen Recht 

Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045632 

Nyilvántartja: A FővárosiTörvényszék Cégbírósága 

Fő tevékenységi köre: életbiztosítás 

Székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76. 

Tevékenységi engedély száma: E-II-252/2007 
Székhelyének állama: Magyarország 

Jogi formája: zártkörűen működő részvénytársaság 

Elérhetőségei: 
- levelezési cím: 1133 Budapest, Váci út 76. 

- telefon: + 36 1 886 6900 

- fax: + 36 1 886 6909 
- e-mail: info@mkbb.hu 

2) Az ajánlattal, a biztosítási szerződéssel és a Biztosító 

szolgáltatásával kapcsolatos észrevételeivel vagy esetleges 
problémáival forduljon bizalommal a biztosítás 

közvetítőjéhez. 
További információk találhatóak a www.mkbb.hu 

honlapokon is. Amennyiben problémáira megnyugtató 

választ a fentiek igénybevétele után sem kap, kérjük, 
forduljon bizalommal a Biztosító Ügyfélszolgálatához: 

Székhely: 1133 Budapest, Váci út 76. 

E-mail: info@mkbb.hu 
Telefax:+36 1 886 6909 

Telefon:+36 1886 6900 

A Biztosító magatartására, tevékenységére vagy 
mulasztására vonatkozó panaszát az ügyfélszolgálat részére 

szóban (telefonon vagy személyesen), illetve írásban 

(személyesen vagy más által átadott irat útján), postai úton, 
telefaxon, elektronikus levélben lehet megtenni.  

Társaságunk panaszkezelési eljárásával, a panaszkezelés 

módjával, és a panaszkezelési nyilvántartás vezetésével 
kapcsolatos további részletes információkat megtalálja a 

honlapunkon, illetőleg az ügyfélszolgálati irodánknál kihelyezett 

panaszkezelési szabályzatunkban. 
Jogorvoslati lehetőségek: 

• Pénzügyi Békéltető Testület: 

A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és 
megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak 

joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén békéltető testületi 

eljárást kezdeményezhet. 
Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank, 1525 Budapest, 

BKKP Pf. 172. 

Telefonszám: 06-1/4899-100 
E-mail cím: pbt@mnb.hu 

Bővebben a www.felugyelet.mnb.hu/pbt honlapon kaphat 

tájékoztatást. 
• Fogyasztóvédelmi eljárás: 

A 2013. CXXXIX törvény szerinti pénzügyi fogyasztói 
vitában fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén 

fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet. 

Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank, 1534 Budapest 
BKKP Pf. 777. 

Telefonszám: 06-40/203-776 

E-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu 
Bővebben a 

www.felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/ugyfelszolgalat 

honlapon kaphat tájékoztatást. 
• Bíróság: 

Az ügyre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság 

(http://www.birosagok.hu). 

 

mailto:info@mkbb.hu
mailto:info@mkbb.hu
http://www.mkbb.hu/
mailto:pbt@mnb.hu
http://www.felugyelet.mnb.hu/pbt
mailto:ugyfelszolgalat@mnb.hu
http://www.felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/ugyfelszolgalat
http://www.birosagok.hu/

