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Különös Szerződési Feltételek és 
Ügyfél-tájékoztató
a közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási 
fedezethez (1075)

1. Az Allianz Hungária Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és 
a szerződő között létrejött közlekedési baleseti eredetű 
halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet-
re (a továbbiakban: kiegészítő fedezet) a jelen Különös 
Szerződési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató (a továbbiak-
ban: szerződési feltételek) érvényesek, feltéve, hogy a 
kiegészítő fedezetet e feltételekre hivatkozva kötötték.

Az alapbiztosítás a személygépkocsira szóló kötelező 
gépjármű- felelősségbiztosítás.
A jelen szerződési feltételek szerint létrejött kiegészítő 
fedezetekre az alapbiztosítás szerződési feltételei nem 
alkalmazhatók a jelen szerződési feltételekben megfogal-
mazottak kivételével.
A jelen szerződési feltételek alapján létrejött kiegészítő 
fedezetre az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

A kiegészítő fedezet alapján a biztosító köteles a kiegészí-
tő fedezetben meghatározott kockázatra fedezetet nyúj-
tani, és a kockázatviselés kezdete után bekövetkező bizto-
sítási esemény esetén a kiegészítő fedezetben meghatá-
rozott szolgáltatást teljesíteni.

A szerződő

2. A kiegészítő fedezet szerződője csak az a természetes 
személy lehet, aki a jelen kiegészítő biztosítás megköté-
sével egyidejűleg a biztosítóval alapbiztosítási szerződést 
köt, vagy a biztosítónál díjjal rendezett alapbiztosítással 
rendelkezik.
A kiegészítő fedezet szerződője az alapbiztosítás szerző-
dőjével azonos természetes személy lehet, aki a kiegészí-
tő fedezet megkötésére ajánlatot tett és a biztosítás díját 
fizeti. A szerződői pozícióban csak egy személy szerepel-
het. A szerződő jogosult a kiegészítő fedezettel kapcsola-
tos jognyilatkozatok megtételére.

A kiegészítő fedezetet az kötheti meg, aki valamely vagyo-
ni vagy személyhez fűződő jogviszony alapján a biztosítá-
si esemény elkerülésében érdekelt. Az e rendelkezés elle-
nére kötött kiegészítő fedezet semmis.

A biztosított

3. A kiegészítő fedezet biztosítottja a jelen biztosítás szer-
ződője.

A kedvezményezett

4. Kedvezményezett az a személy, aki a biztosítási ese-
mény bekövetkezte esetén a biztosítási szolgáltatásra 
jogosult. Haláleseti kedvezményezett a szerződő által 
megjelölt személy, vagy a biztosított örököse. 
Kedvezményezett lehet természetes és jogi személy is. 

5. Egy biztosítási szolgáltatásra több kedvezményezett is 
megjelölhető. Ebben az esetben a szerződő meghatároz-
hatja a kedvezményezés arányait. Ennek hiányában az 
arányt a kedvezményezettek között egyenlőnek kell tekin-
teni. 

A szerződő bármely kedvezményezett helyett – a biztosí-
tóhoz intézett és a biztosítási esemény bekövetkezte előtt 
hozzá eljuttatott írásbeli nyilatkozattal – más kedvezmé-
nyezettet nevezhet meg. 

6. A szerződő a kedvezményezetthez intézett írásbeli nyi-
latkozattal kötelezettséget vállalhat arra, hogy a kedvez-
ményezett kijelölést folyamatosan hatályban tartja. A 
szerződőnek a nyilatkozatról a biztosítót tájékoztatnia 
kell. Az ilyen kedvezményezett jelölést a kedvezménye-
zett hozzájárulása nélkül nem lehet módosítani vagy 
visszavonni. 

7. A kedvezményezett kijelölése hatályát veszti, ha a ked-
vezményezett a biztosítási esemény bekövetkezte előtt 
meghal, illetve a jogi személy kedvezményezett jogutód 
nélkül megszűnik. 

Ha a szerződő ilyenkor nem tesz új nyilatkozatot a ked-
vezményezésről, de korábban több kedvezményezettet is 
jelölt, akkor a továbbiakban a kedvezményezés arányára 
a hatályban maradt jelölések egymáshoz viszonyított 
aránya az irányadó. 
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8. Ha a biztosítási esemény bekövetkeztekor nincs hatály-
ban érvényes kedvezményezett jelölés, akkor a biztosító a 
biztosítási szolgáltatást a biztosított örökösének fizeti ki. 

A biztosítási esemény

9. A jelen feltételek szerint biztosítási esemény a biztosí-
tott közlekedési balesetből eredő, a közlekedési baleset 
bekövetkeztétől számított egy éven belüli halála, azzal a 
feltétellel, hogy a biztosítási eseményhez vezető közleke-
dési balesetnek a kockázatviselési időszakban kell bekö-
vetkeznie.

10. Közlekedési baleset: Az a baleset, amelyet a járművel 
vagy gyalogosként közlekedő biztosított valamely közle-
kedésben részt vevő jármű balesetével összefüggésben 
szenved el. Nem minősül közlekedési balesetnek, ha a 
kerékpáros balesetében más jármű vagy gyalogos nem 
hatott közre.

Jármű: A KRESZ-ben meghatározott fogalom. 

A biztosító szolgáltatása

11. A biztosító a biztosítási díj megfizetése ellenében arra 
vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási esemény bekö-
vetkezte esetén a jelen szerződési feltételek 1. számú 
mellékletében meghatározott biztosítási összeget fizeti ki 
a kedvezményezettnek.

A biztosítás területi és időbeli hatálya

12. A biztosító kockázatviselése kiterjed a biztosítás hatá-
lya alatt a világon bárhol bekövetkező olyan közlekedési 
balesetből eredő biztosítási eseményre, amelyre a bizto-
sító szolgáltatási kötelezettsége vonatkozik.

A kiegészítő fedezet létrejötte

13. A kiegészítő fedezet a felek megállapodásával jön 
létre. Ha a biztosító az ajánlat beérkezésétől számított 15 
napon belül kötvényt állít ki, a kiegészítő fedezet a köt-
vény kiállításának napján jön létre a szerződésben feltün-
tetett kockázatviselési kezdettel.

A kiegészítő fedezet akkor is létrejön, ha a biztosító által 
rendszeresített ajánlati lap beérkezésétől számított 15 
napos kockázat-elbírálási határidőn belül a biztosító 
nem nyilatkozik az ajánlatra. Ilyenkor a kiegészítő fedezet 
az ajánlatnak a biztosító részére történt átadásától szá-
mított 15. nap leteltével, az átadás időpontjára visszame-
nő hatállyal jön létre.
A biztosító a beérkezett ajánlatot a beérkezéstől számí-
tott 15 napon belül írásban visszautasíthatja. Ebben az 
esetben a kiegészítő fedezet nem jön létre, és a biztosítót 
nem terheli szolgáltatási kötelezettség.

Ha a biztosító által kiállított kötvény tartalma eltér a szer-
ződő fél ajánlatától, és az eltérést a szerződő fél késede-
lem nélkül nem kifogásolja, a kiegészítő fedezet a kötvény 
tartalma szerint jön létre. Az ajánlat visszautasítása ese-
tén a biztosító a hozzá beérkezett díjat (díjrészletet) visz-
szautalja a szerződőnek.

14. A biztosító előzetes fedezetvállalására (a kiegészítő 
fedezet létrejötte előtti kockázatvállalására) nincs lehe-
tőség.

15. Ha a kötvény kiállítása nélkül létrejött kiegészítő fede-
zet lényeges kérdésben eltér a biztosító szerződési felté-
telétől, akkor a biztosító a kiegészítő fedezet létrejöttétől 
számított 15 napon belül javasolhatja, hogy a kiegészítő 
fedezetet a szerződési feltételeknek megfelelően módo-
sítsák. Ha a szerződő a javaslatot nem fogadja el vagy 
arra 15 napon belül nem válaszol, akkor a biztosító az 
elutasítástól vagy a módosító javaslat kézhezvételétől 
számított 15 napon belül a kiegészítő fedezetet 30 napra 
írásban felmondhatja.

16. A biztosító ügynöke (függő biztosításközvetítő) kizá-
rólag az ajánlatok átvételére jogosult. Az ügynök szerző-
déskötésre nem jogosult, és a szerződő, illetőleg a biztosí-
tott jognyilatkozatot nem intézhet hozzá érvényesen.
Ha a szerződő a biztosítási szerződéssel kapcsolatos nyilat-
kozatát biztosítási alkuszhoz intézi, a nyilatkozathoz a biz-
tosítóval szemben attól az időponttól kezdődően fűződik 
joghatály, amikor a nyilatkozat a biztosítóhoz beérkezett.
A függő biztosításközvetítő az ügyféltől nem vehet át 
díjat, díjelőleget. A függő biztosításközvetítő a biztosítótól 
az ügyfélnek járó összeget nem vehet át.

A kockázatviselés kezdete

17. A kiegészítő fedezet létrejötte esetén a biztosító koc-
kázatviselésének kezdete a felek által a szerződésben 
meghatározott időpont. A biztosító kockázatviselése nem 
kezdődhet korábban, mint az alapbiztosítási szerződés 
kockázatviselési kezdete.

18. Amennyiben a kockázatelbírálás ideje alatt biztosítási 
esemény következne be, úgy a biztosító csak akkor élhet 
az elutasítás jogával, ha az ajánlat vagy a kiegészítő fede-
zet létrejötte iránti nyilatkozat elfogadásához a kockázat 
egyedi elbírálása szükséges. 

A biztosítás tartama, a díjfizetési tartam, a biztosí-
tási időszak és a biztosítási évforduló

19. A kiegészítő biztosítási fedezet határozatlan tartamú. 
A kiegészítő fedezet biztosítási időszaka és évfordulója 
megegyezik az alapbiztosításéval. A díjfizetési tartam 
kezdete a kockázatviselés kezdetével azonos. A biztosítót 
a díjfizetési tartam kezdetétől illeti meg a biztosítási díj.
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A biztosítási díj 

A biztosítás díjának megállapítása

20. A biztosító a díjat a biztosítási időszakra vonatkozóan 
állapítja meg. 

Díjfizetés

21. A biztosítás díját az alapbiztosítási szerződésben 
meghatározott módon és díjfizetési gyakoriság szerint, 
az alapbiztosítási szerződésben meghatározott esedékes-
séggel kell megfizetni.
A biztosítás díját – részletfizetés esetén is – a teljes bizto-
sítási évre kell megfizetni, kivéve, ha a kiegészítő fedezet 
a biztosítási évfordulót megelőzően érdekmúlás miatt
szűnik meg.

A biztosítás első díja a kockázatviselés kezdetekor esedékes.
Első díj: az első választott díjfizetési gyakoriság szerinti 
időszakra (díjfizetési időszak) számított díj, ha a díjfize-
tési időszak első napja megegyezik a kockázatviselés kez-
detével. 
A folytatólagos díj a díjfizetés gyakoriságától függően 
annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyre a 
díjfizetés vonatkozik. 
Folytatólagos díj: az első díjjal fedezett időtartamot köve-
tő időszakokra fizetendő havi, negyed- vagy féléves, illetve 
éves díj.

A kiegészítő fedezet átmeneti szüneteltetésének 
esete

22. Abban az esetben, ha a kötelező gépjármű-felelősség-
biztosítási szerződésre, mint alapbiztosításra a díjfizetés 
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló jogsza-
bályi rendelkezésben foglaltaknak megfelelően átmeneti-
leg szünetel, az alapbiztosításhoz kötött kiegészítő fede-
zetre vonatkozóan is átmenetileg szüneteltetésre kerül a 
szerződő díjfizetési kötelezettsége az alapbiztosítással 
megegyező időtartamra. A kiegészítő fedezetre vonatkozó 
díjfizetés szüneteltetésének időtartama alatt a biztosító 
kockázatviselése nem áll fenn.

23. Az alapszerződésben biztosított gépjármű ismételt 
forgalomba helyezését követően a kiegészítő fedezetre 
vonatkozóan is automatikusan érvénybe lép a szerződő 
díjfizetési kötelezettsége.

A díjfizetés esedékessége az ismételt forgalomba helye-
zés napja. 

A szüneteltetési időszak a szerződő biztosított közlekedé-
si baleset miatti okból bekövetkezett halála esetén a 
kiegészítő fedezet létrejöttétől számított egy éves idő-
szakba beleszámít. 

Díjmódosítás, értékkövetés

24. A jelen kiegészítő fedezet vonatkozásában a biztosító 
nem alkalmaz díjmódosítást és értékkövetést. 

Közlési és változásbejelentési kötelezettség

25. A szerződőnek a szerződéskötéskor minden olyan 
körülményt közölnie kell a biztosítóval, amely a biztosí-
tás elvállalása szempontjából lényeges, és amelyet ismert 
vagy ismernie kellett. A biztosító írásban közölt kérdései-
re adott, a valóságnak megfelelő válaszokkal a szerződő 
fél eleget tesz a közlési kötelezettségének. A kérdések 
megválaszolatlanul hagyása önmagában nem jelenti a 
közlési kötelezettség megsértését.

26. A szerződő köteles a lényeges körülmények változását 
a biztosítónak bejelenteni.

A közlésre vagy a változás bejelentésére irányuló kötele-
zettség megsértése esetén a biztosító kötelezettsége nem 
áll be, kivéve, ha a szerződő fél bizonyítja, hogy az elhall-
gatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító a 
szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a 
biztosítási esemény bekövetkeztében.

A közlésre és változás bejelentésére irányuló kötelezett-
ség a szerződőt terheli. A szerződő nem hivatkozhat 
olyan körülményre, amelyet elmulasztott a biztosítóval 
közölni, noha arról tudnia kellett, és a közlésre vagy beje-
lentésre köteles lett volna.

A biztosítási kockázat jelentős növekedése

27. A biztosítási kockázat jelentős növekedése a kiegészí-
tő fedezetben nem értelmezhető.

Kizárások

28. Nem minősül biztosítási eseménynek, ha a biztosított 
közlekedési balesetből eredő halála 
a)  háborús, polgárháborús vagy harci eseményben, meg-

szállás során, külső ellenség cselekménye során, ellen-
ségeskedés során vagy – hadüzenettel vagy anélkül – 
végrehajtott hadműveletben, felkelésben, lázadásban, 
forrongásban, zavargásban vagy népfelkeléshez, népi 
megmozduláshoz vezető zavargásban, katonai felke-
lésben, forradalomban való részvétellel összefüggés-
ben, 

b)  katonai vagy egyéb hatalomátvételben, katonai köz-
igazgatás, szükségállapot során vagy bármely olyan 
eseményben, amely a katonai közigazgatás vagy szük-
ségállapot kihirdetéséhez vagy fenntartásához vezet 
(kivéve azt az esetet, ha erre hivatali vagy közszolgálati 
kötelezettség teljesítése miatt került sor), 

c)  terrorizmusra visszavezethető okból,
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d)  atommag szerkezeti módosulása, illetőleg radioaktív 
sugárzás vagy egyéb ionizáló sugárforrás hatása miatt 
(ha azt nem terápiás célból vette igénybe), 

e)  atom, biológiai vagy vegyi fegyverek, vagy radioaktív, 
biológiai vagy vegyi anyagok használatára közvetlenül 
vagy közvetetten visszavezethető okból, – vállalati 
telephelyek és más ingatlanok (pl. atomerőmű, 
újrafeldolgozó üzem, állandó vagy ideiglenes hulla-
déklerakók, kutató reaktorok, raktárak vagy gyárak), 
vagy ezek részei, telkek, mozgatható eszközök (pl. szál-
lító vagy tároló konténerek) elleni támadás vagy az 
ezekbe történő szándékos behatolás miatt, mely radio-
aktivitás, illetve atom, biológiai vagy vegyi eredetű 
hadianyagok vagy alkotórészek kibocsátásához vezet,–

következett be, vagy a fentiekkel közvetett vagy közvetlen 
összefüggésben következett be.

Az a) és a b) pont alapján a biztosító kockázatvállalása 
nem terjed ki a közvetlenül vagy közvetve bármely felso-
rolt esemény által okozott, illetve eseményből eredő, vagy 
azzal kapcsolatosan bekövetkező bármely természetű 
káreseményre tekintet nélkül az ahhoz hozzájáruló, egyi-
dejűleg vagy egymást követően bekövetkező okra, vagy 
eseményre.

A biztosító nem nyújt szolgáltatást az a) és b) pontban 
felsorolt események megfékezése, megelőzése, elfojtása, 
csökkentése érdekében kifejtett, vagy azokkal bármilyen 
kapcsolatban álló tevékenység által közvetlenül vagy köz-
vetve okozott, vagy abból eredő, illetve ahhoz kapcsolódó 
bármilyen természetű káreseményre.
A biztosító nem vállal kockázatot olyan káreseményekre 
sem, amelyeket kizárólag és közvetlenül erőszakos, vélet-
len, külső és látható eszközök okoztak.

A c) pontban szereplő terrorizmus alapján a biztosító 
kockázatvállalása nem terjed ki a közvetlenül vagy köz-
vetve bármilyen terrorcselekmény által okozott, illetve 
terrorcselekményből eredő, vagy azzal kapcsolatosan 
bekövetkező bármely természetű káreseményre tekintet 
nélkül az ahhoz hozzájáruló, egyidejűleg vagy egymást 
követően bekövetkező okra, vagy eseményre.
A jelen feltételek értelmében terrorcselekménynek minő-
sül különösen (de nem kizárólagosan) bármely erő-, erő-
szak gyakorlása, atom-, biológiai vagy vegyi fegyverek 
használata, tömegpusztító fegyverek használata, pusztí-
tás, a kommunikációs és információs rendszerek vagy 
ezek elemeinek zavara vagy felforgatása, a szabotázs, 
vagy bármely más eszköz, mely bármely fajta kárt okoz, 
vagy kárt okozhat, és/vagy az előzőekben meghatározott 
események általi fenyegetés, ha azt bármely személy vagy 
személyek, egyedül vagy egy szervezet nevében vagy szer-
vezethez kapcsolódva politikai, vallási, ideológiai vagy 
hasonló célból teszi(k), beleértve bármely kormány befo-
lyásolásának szándékát, vagy a nyilvánosság egészének, 
vagy egy részének megfélemlítését.

A biztosító nem vállal kockázatot semmilyen kárese-
ményre, amelyet közvetlenül vagy közvetve a terrorcse-
lekmény megfékezése, megelőzése, elfojtása, csökkentése 
érdekében kifejtett, vagy a terrorcselekménnyel bármi-
lyen kapcsolatban álló tevékenység okozott, vagy abból 
ered, illetve ahhoz kapcsolódóan következett be.

A biztosító abban az esetben sem nyújt szolgáltatást, ha 
az e) pontban szereplő támadás vagy behatolás az infor-
mációs technológia eszközeinek használatával követke-
zett be.

A biztosító ebben az esetben a biztosított közlekedési bal-
eseti halálára vonatkozó szolgáltatást nem teljesíti. 

A biztosító mentesülése

29. A közlekedési baleseti halál esetére szóló fedezet vonat-
kozásában a biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettség 
alól, ha a biztosított halála a kedvezményezett szándékos 
magatartása miatt következett be. Ebben az esetben a biz-
tosító kockázatviselése a biztosított halála hónapjának 
utolsó napjával kifizetés nélkül szűnik meg.

30. A közlekedési baleseti halálra szóló fedezet vonatkozásá-
ban a biztosító akkor is mentesül a szolgáltatási kötelezett-
ség alól, ha a biztosítási esemény a biztosított olyan bal-
esetével függ össze, amelyet a szerződő vagy a szerződő-
vel közös háztartásban élő hozzátartozó jogellenesen és 
szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozott. Ebben 
az esetben a biztosító kockázatviselése a biztosított halá-
la napjával kifizetés nélkül szűnik meg.

31. A biztosító nem teljesít baleset-biztosítási szolgáltatást, 
ha a baleset 
a)  a biztosított személy súlyosan ittas (0,8 ezreléket meg-

haladó alkoholos befolyásoltság) vagy kábító-, illetve 
bódítószerek hatása alatti állapotával,

b)  a biztosított személy elme- vagy tudatzavarával, bár-
milyen okú eszméletvesztésével, illetve öngyilkosságá-
val vagy annak kísérletével közvetlen okozati összefüg-
gésben maga idézte elő,

c)  a biztosított (szerződő) természetes személy vagy hoz-
zátartozója, továbbá a gépjármű-vezetői képzésre, 
vizsgáztatásra használt gépjárművet vezető személy 
nem rendelkezett gépjármű-vezetői engedéllyel. 

d)  gépjármű verseny vagy edzés során következett be,
e)  a biztosított által elkövetett szándékos bűncselekmény 

következményeként, illetve a hatósági intézkedés előli 
menekülés során történt.

32. A biztosító a szolgáltatási kötelezettségét nem zárja ki 
arra az esetre, ha 
a)  a gépjárművet az elmulasztott orvosi vizsgálat miatt 

lejárt vezetői engedéllyel vezették, de azt a biztosítási 
esemény után 30 napon belül változatlan feltételekkel 
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meghosszabbították. Az orvosi vizsgálat alóli indokolt 
akadályoztatás (pl. személysérülés, kórházi ápolás 
stb.) esetén e 30 napos határidőt az akadály megszű-
nésétől kell számítani.

b)  a baleset az oktató jelenlétében az engedély megszer-
zése érdekében folytatott gyakorlás (vizsga) során 
következett be.

A biztosítási esemény bejelentése

33. A kockázatviselés ideje alatt bekövetkezett biztosítási 
eseményt annak bekövetkeztétől számított 8 napon belül 
be kell jelenteni a biztosítónak, a szükséges felvilágosítá-
sokat meg kell adni, csatolni kell a biztosítási szolgáltatás 
kifizetéséhez szükséges iratokat, valamint lehetővé kell 
tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellen-
őrzését. Ennek elmulasztása esetén, amennyiben emiatt 
lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak, a biz-
tosító megtagadhatja a biztosítási szolgáltatás teljesíté-
sét. 

A biztosítási esemény az alábbi módon jelenthető be:
·   személyesen,
·  faxon, a 06-1-488-1004 számon,
·  postai levélben, az alábbi címen:  

Allianz Hungária Zrt. 
Életbiztosítási szakkezelési osztály 
1387 Budapest, Pf. 11

·  e-mailben, az esz@allianz.hu címre küldött levélben, 
ha az az e-mail cím, amiről az üzenetet küldték a 
küldő személyéhez kapcsolt, korábban rögzített cím.

A biztosítási esemény igazolásához benyújtandó 
dokumentumok

34. A biztosítási esemény bekövetkezésének igazolásá-
hoz, illetve a teljesítendő szolgáltatás mértékének meg-
határozásához szükséges dokumentumokat a biztosító 
részére be kell nyújtani vagy be kell mutatni. 

A biztosítási esemény igazolásához, valamint a biztosítá-
si szolgáltatás kifizetéséhez szükséges dokumentumok: 

A) A haláleset bekövetkezését igazoló okiratok
a)  a halotti anyakönyvi kivonat másolata, 
b)  halál esetén a halál okát igazoló orvosi vagy hatósági 

bizonyítvány (halottvizsgálati bizonyítvány) másolata,

B) Személyazonosító iratok
a)  a közlekedési baleset esetén a járművezető biztosított 

érvényes jogosítványa, vagy jogosítvány hiányában a 
vezetésre jogosító irat kiállítására jogosult és illetékes 
minisztérium által kiadott hivatalos igazolás,

b)  a szolgáltatás igénybevételére jogosult természetes 
személy személyazonosságát, jogi személy azonosítá-
sát szolgáló, igazoló iratok, okiratok, adatok (termé-

szetes személy esetén pl. személyazonosító igazol-
vány, útlevél, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 
adóazonosító jel, jogi személy esetén pl. cégjegyzék-
szám, nyilvántartási szám, azonosító szám, adószám), 

c)  a szolgáltatás igénybevételére jogosult jogi személy 
nevében eljáró természetes személy eljárási jogosult-
ságát igazoló dokumentumok, 

C) Hatósági, hivatali okiratok
a)  a bejelentett biztosítási esemény tekintetében indult 

bármilyen hatósági eljárás, vizsgálat során keletkezett 
helyszíni szemle jegyzőkönyve, szakvélemény, meg-
hallgatási jegyzőkönyv, hatósági értesítés és igazolás, 

b)  a bejelentett biztosítási esemény tekintetében indult 
közigazgatási eljárás során keletkezett,az eljárást lezá-
ró jogerős határozat,

c)  a közlekedési balesettel kapcsolatos hatósági iratok 
(jogosítvány, forgalmi engedély), 

d)  ha a szolgáltatásra jogosult a biztosított örököse, az 
öröklésről szóló jogerős közjegyzői vagy bírósági hatá-
rozat, illetőleg jogerős öröklési bizonyítvány másolata, 

e)  ha a kifizetés igénybevételére jogosult személy kisko-
rú, akkor a képviseletében eljáró személy törvényes 
képviselői jogosultságának igazolása,

f)  ha a kifizetés igénybevételére jogosult személy gond-
nokság alatt áll, akkor a képviseletében eljáró gondnok 
személyazonosságát igazoló gyámhivatali határozat,

g)  ha külön jogszabály előírja, gyámhivatali engedély a 
kifizetéshez,

D) Orvosi dokumentumok
a)  a háziorvosi törzskarton és a kezelőkartonok másola-

ta, a szakorvosi és kórházi kezelés dokumentumainak 
másolata,

b)  Országos Egészségbiztosítási Pénztár által kiállított 
igazolások, valamint általa kezelt adatok,

c)  egészségkárosodás esetén az azt igazoló orvosi doku-
mentumok, azaz az egészségkárosodás bejelentését 
megelőző utolsó, valamint a baleset bekövetkeztének 
időpontját követően készült összes orvosi dokumen-
tum, 

d)  a zárójelentések és ambuláns kezelőlapok másolata,
e)  a boncolási jegyzőkönyv másolata, 
f)  a műtét(ek) részletes leírását tartalmazó műtéti 

leírás(ok) másolata, 
g)  az ittassági vizsgálat eredményének hivatalos igazolá-

sa, 
h)  kábító, illetve egyéb bódulatot keltő szer hatásának 

vizsgálatáról készített hivatalos orvosi irat, vagy ható-
sági határozat, 

i)  orvosi diagnosztikai eljárások dokumentumai (pl. 
röntgen, MRI, CT),

j)  égési sérülés bizonyításához orvosi vagy hatósági iga-
zolás (tűzoltósági határozat),

k)  az orvosi kezeléssel kapcsolatos valamennyi irat 
másolata,
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E) A biztosítási szerződéssel kapcsolatos dokumentumok
a)  a haláleset utáni orvosi jelentés, 
b)  a biztosítási esemény leírását tartalmazó részletes 

bejelentés,
c)  a biztosítási kötvény, ennek hiányában kötvényelvesz-

tési nyilatkozat,
d)  meghatalmazott eljárása esetén eredeti meghatalmazás,

F) A kifizetéshez szükséges további dokumentumok
a)  azonosítási adatlap,
b)  tényleges tulajdonosi nyilatkozat,
c)  a kifizetésre vonatkozó utalási rendelkezés.

Külföldön bekövetkezett káresemény esetén a biztosító a 
dokumentumok magyar nyelvű – a szolgáltatás jogosult-
jának költségén elkészített – hiteles fordításának bemu-
tatását kérheti.

A szolgáltatásra való jogosultság elbírálásához benyúj-
tott dokumentumokat a biztosító a főbiztosított/biztosí-
tott ezirányú kifejezett kérelme hiányában nem köteles 
visszaküldeni.

35. A biztosító jogosult a biztosítási esemény bekövetkez-
te kapcsán a benyújtott orvosi dokumentumok tartalmát 
ellenőrizni, a biztosított egészségi állapotát, az orvosi 
eljárás szükségességét és a gyógytartamot felülvizsgálni. 
Az egészségi állapot felülvizsgálatának részét képezheti a 
biztosító orvosa által végzett vizsgálat. 

Egyedi esetekben a biztosító független orvos- szakértőt is 
felkérhet véleményadásra. 

A biztosító jogosult megőrizni az általa végeztetett orvosi 
vizsgálatok leleteit, valamint a biztosítással összefüggő 
iratokat. 

A biztosítási szolgáltatás teljesítése

36. A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosí-
tó a kiegészítő fedezetre vonatkozó biztosítási szolgálta-
tást teljesíti. A kiegészítő fedezet szolgáltatása a biztosí-
tási összeg. A biztosító a szolgáltatásra jogosult rendelke-
zése alapján teljesíti a szolgáltatást.

A biztosító a kiegészítő fedezetre vonatkozó biztosítási 
szolgáltatást a szolgáltatás iránti igény igazolásához 
szükséges utolsó irat, okmány kézhezvételét követő 10 
napon belül teljesíti a jogosultnak. 

A biztosítási szolgáltatás teljesítésének minősül a postá-
ra történő feladás, a banki átutalás, valamint a szolgálta-
tás jogosultjának kérése esetén, a biztosítónál érvényben 
lévő más biztosítási szerződés díjára való elszámolás is. 
A kifizetés napja az az időpont, amikor a fizetendő összeg 
a biztosító számlájáról utalásra kerül.

A kiegészítő fedezet megszűnése

37. A kiegészítő fedezet megszűnik az alábbi esetekben:
a)  az alapbiztosítási szerződés bármely okból történő 

megszűnésével egyidejűleg. 
b)  a szerződő halála esetén, a halál bekövetkezésének 

napján.
c)  a szerződő írásbeli felmondásával – az alapszerződés 

fenntartása mellett – a biztosítási évfordulóra.
d)  ha a biztosító kockázatviselésének kezdete előtt az 

alapbiztosítás vonatkozásában a biztosítási esemény 
bekövetkezik, bekövetkezése lehetetlenné válik vagy a 
biztosítási érdek megszűnik, illetve a biztosító kocká-
zatviselésének tartama alatt a biztosítási esemény 
bekövetkezése lehetetlenné válik vagy a biztosítási 
érdek megszűnik. Ezekben az esetekben a kiegészítő 
fedezet a lehetetlenülés és érdekmúlás bekövetkezésé-
nek napjával szűnik meg.

e)  a biztosító felmondásával, ha a biztosító a kiegészítő 
fedezetet a biztosítási időszak végére 30 napos fel-
mondási idővel, írásban felmondja. 

f)  díj-nemfizetés miatt a díj esedékessége, illetve a díj-
rendezettség napjára visszamenő hatállyal, ha a bizto-
sító harminc napos póthatáridő tűzésével a díj megfi-
zetésére a szerződőt írásban felhívta és a póthatáridő 
eredménytelenül eltelt, kivéve, ha a biztosító a díjköve-
telést bírósági úton érvényesíti. A díj-nemfizetés miat-
ti megszűnés után befizetett díj nem helyezi újra 
hatályba a kiegészítő fedezetet.

A kiegészítő fedezet megszűnésével a biztosító kockázat-
viselése is megszűnik. 

Ha a megszűnés következtében a kiegészítő fedezetre az 
időarányosan járó díjnál több díjat fizettek be, akkor a 
biztosító a díjtöbbletet visszatéríti.

A szerződő a kiegészítő fedezetet a biztosítási évfordulóra 
írásban felmondhatja. A felmondási idő 30 nap. A kiegé-
szítő fedezet felmondása az alapbiztosítás érvényességét 
nem befolyásolja. A felmondással a biztosító kockázatvi-
selése a biztosítási évfordulón szűnik meg.

A kiegészítő fedezet felmondása az alapbiztosítás érvé-
nyességét nem befolyásolja.

Elévülés és esedékesség

38. A kiegészítő fedezetből eredő igények a biztosítási 
esemény, illetve a követelés alapjául szolgáló egyéb 
körülmény bekövetkezésétől (esedékességétől) számított 
egy év elteltével évülnek el. 

39. Az elévülést nem szakítja meg a követelés teljesítésére 
irányuló írásbeli felszólítás.
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Maradékjog

40. A kiegészítő fedezet maradékjoggal nem rendelkezik, 
azaz annak visszavásárlására, díjnemfizetés miatti díj-
mentesítésére nincs lehetőség. 

A kiegészítő fedezetre irányadó jog

41. A szerződés joga a magyar jog; a biztosító a szerződési 
feltételekben foglaltak szerint, a magyar jog szabályai 
alapján nyújt fedezetet.

Eltérés a Polgári Törvénykönyvtől és a korábbi szer-
ződési gyakorlattól

42. A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló 
kiegészítő baleset-biztosítási fedezetre vonatkozó szerző-
dési feltételek az alábbiak tekintetében térnek el a Polgári 
Törvénykönyvtől és a korábbi szerződési gyakorlattól: 
·  az ügyfél-tájékoztató és az általános szerződési feltéte-

lek összevonásra kerültek;
·  lehetőség van a kedvezményezett személyét folyama-

tosan hatályban tartani;
·  a kiegészítő fedezet első díja – abban az esetben, ha a 

kiegészítő fedezet az alapbiztosítással egyidejűleg jön 
létre – az alapbiztosítás első díjával megegyező idő-
pontban esedékes, és az alapbiztosítás díjával egyide-
jűleg kell megfizetni;

·  a kiegészítő fedezet első díja – abban az esetben, ha a 
kiegészítő fedezet az alapbiztosítást követően, annak 
tartama alatt jön létre – a kiegészítő biztosításra 
vonatkozó kockázatviselés kezdetének időpontjában 
esedékes;

·  minden későbbi díj esedékessége azonos az alapbizto-
sítás szerződési feltételeiben meghatározott esedékes-
séggel;

·  az elévülési idő az általános 5 éves elévülési időtől 
eltérően 1 év;

·  az elévülési időt nem szakítja meg a követelés teljesí-
tésére irányuló írásbeli felszólítás.

Budapest, 2015. november 1.

Allianz Hungária Zrt.
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság 
Cg. 01-10-041356
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Közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő 
baleset-biztosítási fedezet (1075)
havi díja 5 000 000 Ft-os biztosítási összegre: 480 Ft

Budapest, 2015. november 1.

Kiegészítő biztosítási fedezet  
havi díja

1. számú melléklet  
A Közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet Különös Szerződési Feltételeihez és 
Ügyfél-tájékoztatójához




