
BIZTOSÍTOTTI TANÚSÍTVÁNY

Baleseti eredetű / munkahelyi baleseti   
eredetű, arányos szolgáltatású maradandó 
egészségkárosodás biztosítás 
A szerződésben megjelölt kockázattól függően, az alábbiakban 
a baleset fogalmán

•	 „Baleseti eredetű, arányos szolgáltatású maradandó egész-
ségkárosodás	biztosítás”	választása	esetén	a	„Csoportos	
élet-, baleset- és betegségbiztosítás általános feltételei” 23. 
a)	pontja	szerinti	baleset	fogalmat	kell	érteni,

•	 „Munkahelyi baleseti eredetű, arányos szolgáltatású ma-
radandó egészségkárosodás biztosítás” választása esetén 
a	„Csoportos	élet-,	baleset-	és	betegségbiztosítás	általános	
feltételei”	23.	b)	pontja	szerinti	munkahelyi	baleset	fogalmat	
kell érteni.

I. Biztosítási esemény

1. Jelen feltételek keretében biztosítási esemény az a baleset, 
amely a biztosítottra vonatkozó kockázatviselés ideje alatt  
következett	be,	és	a	biztosítottnak	a	baleset	napjától	
számított	2	éven	belül	megállapított,	10%-ot	elérő	mértékű	
maradandó egészségkárosodását okozza.

II. A biztosító szolgáltatása

2. A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító 
által fizetett szolgáltatási összeg a biztosítottra vonatkozó, 
a	baleset	időpontjában	érvényes	biztosítási	összegnek	a	
megállapított	maradandó	egészségkárosodás	mértékével	
megegyező százaléka.

3. Ugyanazon balesetből eredő, több szervet, testrészt érintő 
többszörös	károsodás	vagy	funkciócsökkenés	esetén	
a	szolgáltatási	összeg	megállapításához	a	maradandó	
egészségkárosodások százalékos mértékei összeadódnak, 
de	a	biztosító	szolgáltatása	nem	haladhatja	meg	a	baleset	
időpontjában	érvényes	biztosítási	összeget.

4. A maradandó egészségkárosodás százalékos mértéke az 
összes körülményt figyelembe vevő orvosi vizsgálat során, az 
alábbi	táblázat	iránymutató	értékei	alapján	kerül	megállapításra:

Mindkét	szem	látóképességének	teljes	elvesztése	 100%
Mindkét	kar	vagy	kéz	elvesztése		 100%
Mindkét	láb	elvesztése	combtól		 100%
Mindkét	lábszár	elvesztése,	protézisre	alkalmatlan	 100%

Mindkét	lábszár	elvesztése,	jó	térdfunkcióval		 80%
Egyik	szem	látóképességének	teljes	elvesztése		 50%
Mindkét	fül	hallóképességének	teljes	elvesztése		 60%
Egyik	fül	hallóképességének	teljes	elvesztése		 30%
Szaglóérzék	teljes	elvesztése		 10%
Ízlelő	képesség	teljes	elvesztése		 5%
Egyik kar vállizülettel való teljes elvesztése
vagy	teljes	működésképtelensége		 70%
Egyik kar könyökizület fölött való teljes elvesztése
vagy	teljes	működésképtelensége	 	65%
Egyik kar könyökizület alatt való teljes elvesztése
vagy	teljes	működésképtelensége	 	60%
Egyik	kéz	teljes	elvesztése		 55%
Egyik	hüvelykujj	elvesztése		 20%
Egyik	mutatóujj	elvesztése		 10%
Más	ujj	elvesztése,	egyenként		 5%
Egyik	láb	combközép	fölött	való	teljes	elvesztése
vagy	teljes	működésképtelensége	 	70%
Egyik	láb	combközépig	való	teljes	elvesztése
vagy	teljes	működésképtelensége		 60%
Egyik	láb	térdig	elvesztése		 50%
Egyik	lábszár	térd	alatt	történő	elvesztése		 45%
Egyik	lábfej	elvesztése		 40%
Egyik	nagyujj	elvesztése		 5%
Más	lábujj	elvesztése,	egyenként		 2%

5.	 Testrészek	vagy	érzékszervek	részleges	elvesztése	vagy	
funkciócsökkenése	esetén	a	biztosító	a	fenti	táblázat	megfe-
lelően csökkentett értékeit veszi figyelembe.

6.	 A	táblázatban	nem	szereplő	esetekben	–	a	jelen	biztosítás	
vonatkozásában	–	a	biztosító	orvos	szakértője	állapítja	meg,	
hogy	a	biztosított	normál	testi	vagy	szellemi	teljesítőképessé-
ge milyen mértékben károsodott. A biztosító orvos szakértő-
jének	megállapítása	független	más	orvosi	vagy	társadalom-
biztosítási szerv vagy testület, valamint más orvos szakértők 
megállapításától.

7.	 Amennyiben	a	baleset	során	olyan	funkciók,	testrészek	
károsodnak,	amelyek	működőképessége	már	a	baleset	előtt	
csökkent	volt,	akkor	a	szolgáltatás	meghatározásánál	az	
előzetes egészségkárosodás százalékos mértéke levonásra 
kerül.

8.	 A	biztosító	a	maradandó	egészségkárosodás	mértékét	
legkorábban	a	balesetet	követő	15	nap	elteltével,	legkésőbb	
a	balesetet	követő	2	év	elteltével	állapítja	meg.

Ha	a	baleset	következtében	a	biztosított	15	napon	belül	meghal,	
a	szolgáltatás	nem	igényelhető.	Ha	a	biztosított	15	napon	túl,	
de	az	előtt	meghal,	hogy	a	biztosító	az	egészségkárosodás	
mértékét	véglegesen	megállapította	volna,	a	térítési	összeget	a	
biztosító az addigi orvosi vizsgálatok eredményeként született 
iratok	alapján	állapítja	meg.

III. EgyéB rEndElkEzésEk

9.	 A	jelen	feltételek	a	„Csoportos	élet-,	baleset-	és	betegségbiz-
tosítás általános feltételei”-vel együtt érvényesek.

Baleseti haláleset / munkahelyi baleseti 
haláleset biztosÍtás
A szerződésben megjelölt kockázattól függően, az alábbiakban 
a baleset fogalmán

•	 „Baleseti	haláleset	biztosítás”	választása	esetén	a	„Csopor-
tos élet-, baleset- és betegségbiztosítás általános feltételei” 
23.	a)	pontja	szerinti	baleset	fogalmat	kell	érteni,

•	 „Munkahelyi	baleseti	haláleset	biztosítás”	választása	esetén	
a	„Csoportos	élet-,	baleset-	és	betegségbiztosítás	általános	
feltételei”	23.	b)	pontja	szerinti	munkahelyi	baleset	fogalmat	
kell érteni.

I. Biztosítási esemény

1.  Jelen feltételek keretében biztosítási esemény az a baleset, 
amely a biztosítottra vonatkozó kockázatviselés ideje alatt 
következett	be,	és	a	biztosítottnak	a	baleset	napjától	számí-
tott	1	éven	belüli	halálát	okozza.

II. A biztosító szolgáltatása

2.  A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító a 
biztosítottra	vonatkozó,	a	baleset	időpontjában	érvényes	
biztosítási összeget fizeti ki.

III. Egyéb rendelkezések

3.		A	jelen	feltételek	a	„Csoportos	élet-,	baleset-	és	betegségbiz-
tosítás általános feltételei”-vel együtt érvényesek.


