Közlekedési baleseti halálra szóló kiegészítő biztosítás
nem csekken történő díjfizetési mód esetén
Különös feltételek
Érvényes: 2022. június 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre
1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1.

Jelen kiegészítô biztosításra a jelen szabályzat 1.3. pontjában felsorolt alapbiztosításokra érvényes általános szabályzati feltételek (Általános
Személybiztosítási Feltételek) érvényesek, kivéve azokban a részletekben, ahol a kiegészítô biztosítás feltételei az alapbiztosítás feltételeitôl
eltérnek.

1.2.

Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek szerint a Biztosító ingyenes közlekedési baleseti halálra szóló kiegészítô
biztosítást nyújt, amennyiben a jelen szabályzat 1.3. pontjában felsorolt biztosítási módozatok szerzôdéseinek díjfizetése nem csekken
történik. A nem csekken történô díjfizetés a csoportos díjbeszedést, az egyéni banki utalást és a bankkártyával történô díjfizetést jelenti.

1.3.

Jelen szabályzat az alábbi biztosítási módozatokra érvényes:

Módozatkód

Rövid név

Terméknév

13403

TR–03

Aegon Jövôtervezô befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

13403

TR–03

Aegon Jövôtervezô hagyományos életbiztosítás

13401

NY–01

Aegon Relax Plusz nyugdíjbiztosítás

13432

NY–07

Aegon Relax Bázis nyugdíjbiztosítás

13410

WG–02

Aegon Gondoskodás életbiztosítás

13440, 13441

PR–02, PR–03

Aegon Vitál Max életbiztosítás

2.

BIZTOSÍTOTT

2.1.

Jelen kiegészítô biztosítás biztosítottja lehet életkori megkötés nélkül az a természetes személy, aki az alapbiztosítás (fô)biztosítottja,
és akinek a Biztosító a jelen kiegészítô biztosítást felkínálta az 4.2. pont rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett.

2.2.

Jelen kiegészítô biztosításnak csak egy biztosítottja lehet.

3.

BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY

3.1.

Biztosítási esemény a biztosítottnak a jelen kiegészítô biztosítás tartamának elsô 1 évében bekövetkezô közlekedési balesete miatti,
a közlekedési balesettôl számított 1 éven belüli, még az alapbiztosítás tartama alatt bekövetkezô halála.

3.2.

Közlekedési balesetnek minôsül az a baleset, amely azáltal következik be, hogy a biztosított:
•

közúti jármûvet vezet;

•

utasként szárazföldi, vasúti vagy vízi jármûvet vagy függôvasutat, illetve közterületi liftet vesz igénybe a szállítási, utazási feltételeknek megfelelôen;

•

légi utasként menetrend szerinti, illetve charter légiforgalmi eszközt az utazási feltételeknek megfelelôen használ, más tömegközlekedési eszközt az utazási (szállítási) feltételeknek megfelelôen használ;

•

gyalogosként vagy kerékpárosként közterületen vagy közforgalom által el nem zárt magánterületen más közlekedési eszközzel
okozott közlekedési baleset sérültje lesz;

•

közúton jármûre való be- vagy kiszállásakor, illetve fel vagy lerakodáskor szenved sérülést, de nem a rakodást végzô személyként;

•

közúti eseményhez kapcsolódó tevékenységet végez, és ezzel oksági összefüggésben baleset következik be.

Nem minôsül közlekedési balesetnek és a biztosító nem viseli a kockázatot:

3.3.

•

ha a gyalogos, vagy a kerékpáros (egyéb közlekedô személy) nem mozgó jármû miatt sérül meg;

•

ha a jármû utasa nem a jármû, illetve más jármû haladása, illetve váratlan megállása, balesete miatt sérül meg.

A biztosítási esemény bekövetkezésének idôpontja a 3.2. pont szerinti közlekedési baleset napja.

KBH-SZ-220501

1

4.

BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS

4.1.

A Biztosító vállalja, hogy a jelen kiegészítô biztosítás 3.1. pontjában leírt biztosítási esemény bekövetkezte esetén 1 000 000 (egymillió) Ft
közlekedési baleseti halálra szóló szolgáltatási összeget fizet ki.

4.2.

A kiegészítô biztosítás létrejöttének és a Biztosító szolgáltatásának különös feltétele, hogy:
•

a biztosítási szerzôdés nem csekken történô díjfizetési móddal kerüljön megkötésre, és

•

a biztosítási szerzôdés elsô éve alatt, az elsô biztosítási évfordulóig, végig nem csekkes díjfizetésû maradjon.

4.3.

Ha szerzôdô a biztosítási szerzôdés tartamának elsô éve alatt a nem csekkes díjfizetési móddal létrejött szerzôdés díjfizetését csekkesre
változtatja meg, akkor a szerzôdés létrejöttekor nem csekkes díjfizetési mód választása miatti, 1 000 000 (egymillió) Ft biztosítási
összegû, ingyenes közlekedési baleseti halálesetre vonatkozó biztosítási fedezet megszûnik a biztosítottra a csekkes díjfizetésre történô
váltás idôpontjában.

4.4.

A szerzôdés biztosítottja nem válik jogosulttá az ingyenes közlekedési baleseti halálesetre vonatkozó biztosítási fedezetre, ha a szerzôdô
a biztosítási szerzôdést csekkes díjfizetési móddal kötötte meg és a biztosítás tartamának elsô egy éve alatt nem csekkes díjfizetési módra
változtatja meg a szerzôdés díjfizetését.

5.

A BIZTOSÍTÁS KOCKÁZATVISELÉSÉNEK KEZDETE, LEJÁRATA, TARTAMA

5.1. 		A jelen kiegészítô biztosítás kockázatviselésének kezdete az ajánlatfelvétel dátumát követô naptári nap 0. óra 0. perce.
5.2.

A jelen kiegészítô biztosítás kockázatviselésének vége az alábbi idôpontok közül az, amelyik elôbb bekövetkezik:
a) a biztosított személy halálának napja,
b) az 5.1. pontban meghatározott kockázatviselés kezdetétôl számított 1 naptári év leteltét követô naptári nap 0. óra 0. perce,
c) a 4.3. pontban meghatározott idôpontot követô naptári nap 0. óra 0. perce,
d) az alapbiztosítás megszûnésének napja.
A kockázatviselés végével a jelen kiegészítô biztosítás megszûnik.

6.

VEGYES RENDELKEZÉSEK
Jelen kiegészítô biztosítás vonatkozásában a szerzôdôt díjfizetési kötelezettség nem terheli. A szolgáltatást a Biztosító ingyenesen nyújtja
a kiegészítô biztosítás teljes tartama alatt.
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