Csoportos élet- és
baleset-biztosítás
Biztosítási termékismertető
A társaság: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt., Magyarország
A termék:	Magyar Orvosi Kamara által kötött Önkéntes csoportos élet-,
és baleset-biztosítás
Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Kérjük, a biztosítás megkötése előtt olvassa el figyelmesen a Magyar Orvosi Kamara által kötött
Önkéntes csoportos élet-, és baleset-biztosításra vonatkozó feltételeket.

Milyen típusú biztosításról van szó?
Több biztosított együttes biztosítására alkalmas csoportos élet-, és baleset-biztosításról, mely alapján a biztosító a szerződésben
meghatározott biztosítási események bekövetkezése esetén az ott meghatározott biztosítási összeg megfizetésére vállal kötelezettséget.
A szerződő fél a Magyar Orvosi Kamara, biztosítottnak minősül a szerződővel tagsági jogviszonyban álló, 18. és 80. életév közötti
természetes személy és 18-80. életév közötti Ptk. szerinti közeli hozzátartozói illetve élettársa, továbbá a szerződő és a MOK Komplex
Pénzügyi Tanácsadó Kft. 18. és 80. életév közötti munkatársai, akik az önkéntes csoportos élet- és baleset-biztosításhoz a biztosítotti
belépési nyilatkozat kitöltésével csatlakoznak.

Mire terjed ki a biztosítás?
A biztosítás az alábbi kockázatokat tartalmazza:

Szolgáltatások

Biztosítási összeg Biztosítási összeg Biztosítási összeg
Alap csomag

Optimál csomag

Kiemelt csomag

800 000 Ft

1 600 000 Ft

2 400 000 Ft

800 000 Ft
600 000 Ft
400 000 Ft

1 600 000 Ft
1 200 000 Ft
800 000 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 (20-100%)

90 000 Ft

180 000 Ft

270 000 Ft

Bántalmazás okán bekövetkező baleseti egészségkárosodás
(20-100%) esetén maximum***

180 000 Ft

360 000 Ft

540 000 Ft

Baleseti műtéti térítés esetén

100 000 Ft

200 000 Ft

300 000 Ft

1 000 Ft/nap

2 000 Ft/nap

3 000 Ft/nap

Csonttörés (egyösszegű)

20 000 Ft

40 000 Ft

60 000 Ft

Égési sérülés (%-os térítés)

40 000 Ft

80 000 Ft

120 000 Ft

Bármely okú halál
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

Baleseti kórházi napi térítés max. 60 nap/év

65%-ot meghaladó baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás
300 000 Ft
600 000 Ft
900 000 Ft
egyszeri térítés
* a biztosítási összeg tartalmazza a „Bármely okú halál” kockázatra vonatkozó biztosítási összeget.
** a biztosítási összeg tartalmazza a „Bármely okú halál” és a „Baleseti halál” kockázatokra vonatkozó biztosítási összegeket.
*** a biztosítási összeg tartalmazza a „Baleseti egészségkárosodás (20-100%)” kockázatra vonatkozó biztosítási összeget.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
A biztosító kockázatviselése nem terjed ki arra az esetre:
mely a biztosított alkoholos állapotával, bódító-, kábító- vagy hasonló hatást kiváltó szerek fogyasztásával, toxikus anyagok
rendszeres szedése miatti függőségével összefüggésben következett be
ha a biztosított a biztosító kockázatviselésének kezdetekor rokkantnyugdíjas vagy rehabilitációs járadékra jogosult, vagy
ezekre vonatkozóan vizsgálata folyik
haláleset esetén:
ha a biztosított halála az ember vagy állat által terjesztett bakteriális vagy vírusfertőzés, akkor sem, ha ezek baleseti ok
következményei
ha a biztosított halála összefüggésbe hozható HIV-vírus (AIDS) és ennek mutánsai révén kialakult fertőzésével
ha a biztosított a szerződésbe történő belépésétől számított 2 éven belül elkövetett öngyilkossága következtében halt meg
baleset esetén:
a baleset előtt bármely okból már károsodott beteg, sérült vagy csonkolt testrészek és szervek, illetve ezen sérülésekből
eredő későbbi következményekre
a napsugárzás által okozott égési sérülésekre
a fagyási sérülésekre
fogak törésére, bármilyen jellegű pótlására
melyek betegségi előzményekből erednek
a ficamokra, rándulásokra, szokványos ízületi ficamokra és alkati sajátosságokból adódó ízületi szalag-gyengeségre és
következményeire
a megemelés következtében kialakuló anatómiai elváltozásokra
testi sérüléssel nem járó lelki sérülésekre
a rovarcsípésekre
melyek a biztosított igazolt sportolóként végzett sporttevékenységével vannak okozati összefüggésben
melyek a biztosított extrém sporttevékenységével vannak okozati összefüggésben
A kizárások teljes felsorolását a Magyar Orvosi Kamara által kötött Önkéntes csoportos élet-, és baleset-biztosítás
Biztosítási Feltételek tartalmazzák.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
A biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól:
a közlési és változás-bejelentési kötelezettség megsértése esetén
ha a biztosított a kedvezményezett szándékos magatartása következtében vesztette életét
ha a biztosított szándékosan elkövetett súlyos bűncselekménye folytán, azzal összefüggésben következett be a baleset
ha a biztosított a kármegelőzési vagy kárenyhítési kötelezettségét megszegi
ha a balesetet a biztosított vagy a szerződő szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása idézte elő

Hol érvényes a biztosításom?
A Föld valamennyi országában.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
A szerződőt, illetve a biztosítottat:
• a szerződés kezdetekor közlési kötelezettség,
• a szerződés tartama alatt díjfizetési, változás-bejelentési, kármegelőzési kötelezettség,
• biztosítási esemény bekövetkezte esetén kárenyhítési, bejelentési, felvilágosítási és információ adási kötelezettség terheli.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A szerződő a biztosítás díjának megfizetését áthárítja a biztosítottra oly módon, hogy azt a biztosított a biztosító részére
közvetlenül fizeti meg. A biztosítás éves díjfizetésű.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosító kockázatviselése az egyes biztosítottak vonatkozásában a biztosítotti nyilatkozat aláírását követő hónap 1. napjával
kezdődik.
A biztosító kockázatviselése egy biztosított vonatkozásában az alábbi esetekben szűnik meg:
– a biztosított halálának napján
– a biztosított 80. életévének betöltését követő első biztosítási évfordulón
– a biztosított 65%-ot meghaladó mértékű maradandó egészségkárosodása esetén, a szolgáltatási összeg kifizetésével
– a szerződő és a biztosító között fennálló csoportos biztosítási szerződés megszűnése esetén a biztosítási díjjal rendezett
hónap utolsó napján 24 órakor,
– a biztosítotti nyilatkozat biztosított által történő visszavonása esetén a díjjal fedezett időszak végével
– díjfizetés elmulasztása esetén

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A biztosítási szerződést kizárólag a szerződő szűntetheti meg. A szerződés az alábbi esetekben szűnik meg:
– díjfizetés elmulasztása esetén
– a szerződő jogutód nélküli megszűnése esetén
Az egyes biztosítottak vonatkozásában a biztosítotti jogviszony megszűnésére ld. az előző pontot.
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