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Baleseti eredetű kórházi napi térítést nyújtó kiegészítő biztosítás 
különös feltételei  

Érvényes: 2020. április 1-jei, és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Jelen baleseti eredetû kórházi napi térítést nyújtó kiegészítô biztosításra az alapbiztosítás szabályai érvényesek kivéve azokban a 
részletekben, ahol a kiegészítô az alapbiztosítás szabályaitól eltér. Ennek megfelelôen az alapbiztosításra érvényes általános sza-
bályzatok szerint kell eljárni.

1.2. Jelen kiegészítô balesetbiztosítás a biztosító által meghatározott, folyamatos díjas alapbiztosításokhoz, az alapbiztosítással egyidejûleg, 
illetve annak tartamán belül megköthetô, illetve megszüntethetô az általános szabályzatok megszüntetésre vonatkozó pontjai alapján.

1.3. Jelen kiegészítô biztosítás nem szüntethetô meg az évfordulót megelôzô 30 nappal történô biztosítói felmondással.

2. BIZTOSÍTOTT

2.1. Jelen kiegészítô biztosítás biztosítottja lehet a szerzôdés megkötésekor legalább 16, de legfeljebb 60 éves természetes személy, aki 
nem részesül semmilyen megváltozott munkaképesség miatti (sem rokkantsági, sem rehabilitációs) ellátásban és erre vonatkozó 
igényt sem nyújtott be, és akit a biztosító biztosítottként elfogad.

2.2. Jelen kiegészítô biztosításnak csak egy biztosítottja lehet.

2.3. Jelen kiegészítô biztosítás legkésôbb a biztosított 65. életévének betöltését követô biztosítási évforduló utáni elsô nap 0. órájakor 
megszûnik.

3. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY

3.1. A biztosítási esemény a jelen kiegészítô biztosítás kockázatviselése alatt bekövetkezô olyan baleset, amely a balesettôl 
számított 2 éven belül, a biztosított orvosi szempontból szükséges magyarországi kórházi ápolását idézi elô.

3.2. Baleset: A baleset, illetve azon események definícióját, amelyek nem minôsülnek balesetnek, az Általános Személybiztosítási 
Feltételek tartalmazzák.

3.3. A biztosítási esemény bekövetkezésének idôpontja: a 3.1. szerinti baleset napja.

3.4. Jelen kiegészítô biztosítás szempontjából kórháznak (aktív fekvôbeteg-ellátást nyújtó intézménynek) minôsül az az intézmény, 
amely állandó orvosi felügyeletet nyújtó, szakképzett ápolószemélyzettel rendelkezik, és a mindenkori hatályos magyar jogsza-
bályok szerint kórházi besorolást kapott.

3.5. Jelen kiegészítô biztosítás szempontjából nem minôsülnek kórháznak (aktív fekvôbeteg-ellátást nyújtó intézmény-
nek) az alábbiak:

 a) az alkoholisták és kábítószerfüggôk kezelésére szolgáló intézmény;

 b) a tüdôbetegek betegek kezelésére szolgáló intézmény;

 c) pszichiátriai betegek ellátására szolgáló intézmény vagy intézményi részleg;

 d) a gyógyfürdôkórház, illetve gyógyfürdôhely;

 e) rehabilitációs osztály, egyéb rehabilitációt végzô gyógyintézmény;

 f) az úgynevezett elfekvô betegek ápolására szakosodott intézmény (krónikus belgyógyászat), illetve az utógon-
dozási feladatokat ellátó intézmény;

 g) nappali kórházi ellátás helyszíne;

 h) geriátriai (idôskori) ellátók, szociális otthonok;

 i) hospice tevékenységet nyújtó intézmények.

4. BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS

4.1. A biztosító a biztosítási eseménybôl eredô kórházi felvétel napjától az ápolás minden napjára napi térítést fizet. A napi térítés 
összege megegyezik a biztosítási esemény bekövetkezésének idôpontjában aktuális napi térítési összeggel.
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4.2. A kórházi ápolás napjainak számlálásánál a kórházi ápolás minden megkezdett naptári napja egész napnak számít, így a kórházi 
felvétel és elbocsátás, illetve az esetleges halál napja is.

4.3. A biztosító a szolgáltatását a biztosító orvosának véleménye alapján teljesíti. A biztosító a szolgáltatás teljesítését a biztosítottnak 
a biztosító orvosa által történô felülvizsgálatához vagy egyéb orvosi vizsgálatokhoz kötheti.

4.4. A biztosítási szolgáltatás igényléséhez az általános szabályzatok „A teljesítéshez szükséges dokumentumok” 
megnevezésû mellékletében foglaltakon felül kórházi zárójelentés, továbbá – amennyiben a zárójelentés ezt nem 
tartalmazza – minden olyan kórházi, orvosi dokumentum szükséges, amely tartalmazza a kórházi kezelés okát, 
elôzményeit, idôpontját, tartamát (a baleset leírását és körülményeit).

4.5. A biztosító szolgáltatásának teljesítését követôen a jelen kiegészítô biztosítás nem szûnik meg.

5. AKTUÁLIS NAPI TÉRÍTÉSI ÖSSZEG

 A szerzôdô által az ajánlat aláírásakor meghatározott, és a tartam során az alapbiztosítás esetében alkalmazott értékkövetéssel növelt 
napi térítési összeg.

6. A BIZTOSÍTÁS KOCKÁZATVISELÉSÉNEK KEZDETE, TARTAMA, ÉVFORDULÓJA, LEJÁRATA

 A jelen kiegészítô biztosítás létrejöttekor az alapbiztosítás tartamából –, illetve amennyiben az alapbiztosítás különös feltételeinek 
értelmében az alapbiztosítás tartama és a díjfizetési tartam különbözô, úgy a díjfizetési tartamból – még legalább egy teljes évnek 
hátra kell lennie.

7. KOCKÁZATELBÍRÁLÁS

 A biztosítás szolgáltatási összegének nagyságától, a biztosított életkorától, nemétôl, foglalkozásától, életmódjától (szabadidôs, 
sporttevékenység) és az egyéb kockázati körülményektôl függôen a kiegészítô biztosítás megkötéséhez a biztosított egészségi 
nyilatkozata és/vagy orvosi vizsgálata, illetve egyéb orvosi iratai szükségesek.

8. KIZÁRT KOCKÁZATOK

 Az általános szabályzatokban felsorolt kockázatkizárásokon túlmenôen nem minôsül biztosítási eseménynek

 a) a biztosított veleszületett rendellenességeivel összefüggô kórházi ápolás;

 b) a biztosított olyan kórházi ápolása, amely okozati összefüggésben áll olyan állapottal, amely a biztosító jelen 
kiegészítô biztosításra vonatkozó kockázatviselésének kezdetét megelôzô 5 évben már fennállt és arról a biz-
tosított tudott, vagy tudnia kellett, kivéve ha a biztosított errôl nyilatkozott és a biztosító ennek ismeretében 
vállalta a kockázatot;

 c) halasztott kórházi ápolás, amelynek szükségessége a biztosító jelen kiegészítô biztosításra vonatkozó koc-
kázatviselésének kezdetét megelôzôen már megállapítható volt, és amelynek szükségességérôl a biztosított 
tudott, vagy tudnia kellett;

 d) a biztosított olyan kórházi ápolása, amely a következô tevékenységekkel összefüggésben következik be: gépi 
erôvel hajtott szárazföldi, légi vagy vízi jármûvek használatával kapcsolatos sportok, légi sportok, hegyi spor-
tok, extrém sportok, küzdôsportok, továbbá tereplovaglás akadályokkal, díjugratás, síugrás és akrobatikus 
síelés, illetve az extrém körülmények közötti snowboardozás.

 e) Foglalkozással és sporttevékenységgel kapcsolatos kizárások

  Amennyiben a biztosító a jelen kiegészítô biztosítás vonatkozásában nem végzett kockázatelbírálást, kizárt az 
a balesetbiztosítási esemény, amely közvetlenül vagy közvetve összefüggésben áll a biztosított által foglalkozás-
szerûen mûvelt, az alábbi listában szereplô foglalkozással: akrobata, állatkerti gondozó (ragadozó állatoknál), 
állatszelídítô, artista, atomenergia iparban dolgozók, békefenntartó, biztonsági ôr, edzô, határôr, hegyimentô, 
hírszerzô, hivatásos katona, hivatásos sportoló, idegenlégiós, ipari alpinista, ipari búvár, kaszkadôr, komman-
dós, nyomozó, pénzszállító, pilóta, pirotechnikus, rendôr, repülôoktató, repülôszemélyzet, testôr, tûzoltó, 
tûzszerész, vagyonôr.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 Jelen kiegészítô biztosítás vissza nem vásárolható, nem díjmentesíthetô és kölcsönnel nem terhelhetô; megszûnése esetén mara-
dékjogokkal nem rendelkezik.

 Jelen kiegészítô biztosítás díját a biztosító jelen kiegészítô biztosítás megkötésétôl számított 5 éves idôszakokra garantálja. 
Az 5 éves idôszakok elteltét követôen a biztosító a díjat a biztosítási események bekövetkezési valószínûségének jelentôs változása 
miatt felülvizsgálhatja, és új díjkalkuláció és díjszabás alapján új díjtételeket állapíthat meg. A díjmódosítás mértékérôl a biztosító  
2 hónappal az új díj életbe lépése elôtt írásban tájékoztatja a szerzôdôt. Az így módosított díj a biztosítás évfordulójától kezdôdôen 
érvényes a következô évfordulóig. Amennyiben a szerzôdô a módosított díjat nem fogadja el, úgy az erre vonatkozó írásbeli 
nyilatkozatát 30 nappal az új díj életbelépését megelôzôen kell a biztosítóhoz eljuttatnia, és ezzel jelen kiegészítô biztosítás az elsô 
módosított díj esedékességét megelôzô nap 24. órájával maradékjogok nélkül megszûnik.


