Csonttörés esetén térítést nyújtó kiegészítő biztosítás
különös feltételei
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Érvényes: 2016. május 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre

1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

4.

BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS

1.1.

Jelen csonttörésre vonatkozó kiegészítô biztosításra az
alapbiztosítás szabályai érvényesek kivéve azokban a
részletekben, ahol a kiegészítô biztosítás az alapbiztosítás
szabályaitól eltér. Ennek megfelelôen az alapbiztosításra
érvényes általános szabályzatok szerint kell eljárni. (általános
szabályzatok: Általános Személybiztosítási Szerzôdéses
Feltételek, rövid neve: ÁSZSZF; Általános Életbiztosítási
Szabályzat, rövid neve: ÁÉSZ; Általános Személybiztosítási
Szabályzat, rövid neve: ÁSZSZ)

4.1.

A biztosítási esemény bekövetkezésekor a csonttörésre szóló
aktuális biztosítási összeg kerül kifizetésre. Egy baleset miatt
bekövetkezett csonttörés, csontrepedés esetén a biztosító a
törések számától függetlenül egyszeri kifizetést teljesít.

4.2.

A biztosítási szolgáltatást a biztosító az általa megbízott orvos
szakvéleménye alapján teljesíti. A szolgáltatás teljesítése
szükség szerint a biztosítottnak a biztosító által kért
felülvizsgálatához vagy egyéb orvosi vizsgálatokhoz köthetô.

4.3.

A biztosítási szolgáltatás igényléséhez az általános
szabályzatokban felsorolt, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges
dokumentumokon felül kórházi zárójelentés, továbbá
– amennyiben a zárójelentés erre nem terjed ki – minden
olyan kórházi, orvosi dokumentum szükséges, amely
tartalmazza a kórházi kezelés okát, elôzményeit, idôpontját,
tartamát, különösen a balesettel való összefüggés igazolását,
annak leírását és körülményeit.

4.4.

A szerzôdés akkor is érvényben marad, ha a 3.1. pontban
foglalt esemény bekövetkezik.

5.

A BIZTOSÍTÁS KOCKÁZATVISELÉSÉNEK KEZDETE,
TARTAMA, ÉVFORDULÓJA, LEJÁRATA

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.

2.

BIZTOSÍTOTT

2.1.

Jelen kiegészítô biztosításnak csak egy biztosítottja lehet.

2.2.

Jelen kiegészítô biztosítás biztosítottja lehet minden a
szerzôdés megkötésekor legalább 16, de legfeljebb 60 éves
természetes személy, aki az alapbiztosítás biztosítottja, és akit
a biztosító biztosítottként elfogad.

2.3.

Jelen kiegészítô biztosítás legkésôbb a biztosított/két
biztosított esetén bármelyikük 65. életévének betöltését
követô biztosítási évforduló utáni elsô nap 0. órájakor
megszûnik.

2.4.

Jelen kiegészítô biztosítás társbiztosítottjaként egy személy
jelölhetô meg, feltéve, hogy az alapbiztosítás vagy arra
vonatkozó általános szabályzat erre lehetôséget ad.

3.

BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY

3.1.

A biztosítottnak a biztosítási tartamon belül baleset miatt
bekövetkezô csonttörése, csontrepedése, azzal a kitétellel,
hogy a patológiás törés, a fogrepedés, a fogtörés,
illetve a fogak és fogpótlások sérülése nem biztosítási
esemény.

3.2.

Jelen feltételek szerint a biztosító kockázatviselése
nem terjed ki az alábbi esetekre:
•

részleges törések a kézujjcsontok és
kézközépcsontok (kivéve I. ujj), illetve a
lábujjcsontok és lábközépcsontok (kivéve I. ujj)
vonatkozásában,

•

elmozdulással nem járó teljes törések a
kézujjcsontok és kézközépcsontok (kivéve I. ujj),
illetve a lábujjcsontok és lábközépcsontok (kivéve
I. ujj) vonatkozásában.
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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.
6.

VEGYES RENDELKEZÉSEK
Jelen kiegészítô biztosítás vissza nem vásárolható, nem
díjmentesíthetô és kölcsönnel nem terhelhetô; megszûnése
esetén maradékjogokkal nem rendelkezik.

