Csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítás

Baleseti eredetû, maradandó egészségkárosodásra vonatkozó baleset-biztosítás
Különös szerzõdési feltételek

·
·
·

·

A biztosítási esemény

·

2. A jelen feltételek szerint biztosítási esemény a biztosított balesetbõl eredõ, a baleset bekövetkeztétõl számított
két éven belül kialakult, 1%-ot meghaladó mértékû
maradandó egészségkárosodása, azzal a kikötéssel, hogy
a biztosítási eseményhez vezetõ balesetnek a kockázatviselési idõszakban kell bekövetkeznie.

·
·
·
·

A biztosító szolgáltatása
3. A biztosító a biztosítási díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosított baleseti eredetû, maradandó
· teljes, 100%-os egészségkárosodása esetén a biztosítási szerzõdésben meghatározott összegû szolgáltatás (biztosítási összeg) 200%-át,
· 67-99% közötti egészségkárosodása esetén a biztosítási szerzõdésben meghatározott összegû
szolgáltatás (biztosítási összeg) kétszeresének a
károsodás mértékével arányos részét,
· 1-66% közötti egészségkárosodása esetén a biztosítási
szerzõdésben meghatározott összegû szolgáltatásnak
(biztosítási összegnek) a károsodás mértékével
arányos részét
fizeti ki a biztosítottnak.
4. A baleset folytán bekövetkezett maradandó egészségkárosodás mértékét a szervek, végtagok elvesztése,
bénulása, illetõleg funkciókiesése, valamint a testfelület,
a légzõrendszer égési sérülése esetén, továbbá a testrészek egészségkárosodásának mértékét az alábbi
táblázat szerint kell megállapítani:
· mindkét szem látóképességének elvesztése, mindkét

felkar - alkar vagy kéz - elvesztése, egyik kar vagy kéz
és comb vagy lábszár együttes elvesztése (felsõ végtag
plusz alsó végtag csonkolása), mindkét comb
elvesztése:
100%,
mindkét lábszár elvesztése:
90%,
egyik comb elvesztése, egyik felkar elvesztése: 80%,
egyik lábszár elvesztése, egyik alkar elvesztése,
a beszélõképesség teljes elvesztése, mindkét fül
hallóképességének teljes elvesztése:
70%,
jobbkezes jobb kezének, balkezes bal kezének
elvesztése (csuklón alul):
65%,
jobbkezes bal kezének, balkezes jobb kezének
elvesztése (csuklón alul):
50%,
egyik láb teljes elvesztése (boka alatt):
40%,
egyik szem látóképességének teljes elvesztése: 35%,
egyik fül hallóképességének teljes elvesztése:
25%.
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A térítés a szervekre, végtagokra kiterjedõ károsodás alapján, a jelen szerzõdési feltételekben a
szervek, végtagok elvesztésére, bénulására,
illetõleg funkciókiesésére megállapított egészségkárosodási mértékeknek megfelelõen
történik.
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1. Az Allianz Hungária Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és
a szerzõdõ között létrejött Csoportos személybiztosítás
elnevezésû csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítási szerzõdés baleseti eredetû, maradandó egészségkárosodásra vonatkozó kockázati elemére a jelen különös szerzõdési feltételek érvényesek. A jelen feltételekben
nem szabályozott kérdésekben a csoportos élet-, balesetés egészségbiztosítás általános szerzõdési feltételeiben
foglaltak az irányadók.

A biztosító a biztosított egy biztosítási eseménybõl eredõ,
többféle fokozatú és kiterjedésû égési sérülése esetén a
maradandó egészségkárosodás mértékét a különbözõ
fokozatú égésekre külön-külön megállapított egészségkárosodási százalékok összeadásával állapítja meg.
5. A maradandó egészségkárosodás mértékét a 4. pont
táblázatában felsorolt szervek, illetve végtagok elvesztése, valamint a testfelület, a légzõrendszer égése esetén
a szükséges iratok bemutatásától számított 15 napon
belül meg kell állapítani. A táblázatban fel nem sorolt
esetekben a maradandó egészségkárosodás mértékét a
biztosító orvosa állapítja meg, ideértve az egyes szervek,
illetve végtagok olyan funkciókiesését, amely nem jár
azok elvesztésével. Az egészségkárosodás mértékének
megállapításánál nem a foglakozással összefüggõ
munkaképesség-csökkenést, hanem a bármely munka
végzésénél egyaránt figyelembe vehetõ általános
funkciókiesést kell értékelni.
6. Ha a biztosított a maradandó egészségkárosodásnak a
biztosító orvosa által megállapított mértékével nem ért

egyet, dönthet úgy, hogy a biztosító felülvizsgáló orvos
szakértõjéhez fordul. A vizsgálat díját a biztosító viseli.
Amennyiben a felülvizsgáló orvos szakértõ nagyobb
mértékû egészségkárosodást állapít meg, mint a biztosító orvos szakértõje, vagy ha a vizsgálatot a biztosító
kezdeményezte, a biztosítottat, illetõleg kísérõjét – ha a
kíséret orvosilag indokolt – költségátalány vagy az igénybe
vett helyközi tömegközlekedési eszköz viteldíja illeti meg
a biztosított lakhelye és a vizsgálat helye között.
7. A baleset-biztosítás alapján kifizetett összeg független
a társadalombiztosítási szervek megállapításaitól és
szolgáltatásaitól.
8. Egy biztosítási eseménnyel kapcsolatban, egy biztosítottra vonatkozóan a baleseti eredetû maradandó egészségkárosodás térítése a 100%-os egészségkárosodás
esetén járó szolgáltatási összeget nem haladhatja meg.
Budapest, 2016. január 1.
Allianz Hungária Zrt.
1054 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48 52.
Cégjegyzékszám: Fõvárosi Törvényszék, mint Cégbíróság
Cg. 01-10-041356
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Egy szerv részbeni csonkolásánál a térítés mértéke az e
pontban szereplõ térítési százalékok megfelelõ hányada.
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