NN Biztosító Zrt.

Az NN Biztosító Zrt. C01 jelű
Csoportos kockázati életbiztosításának
Különös Feltételei
1. Általános rendelkezések
a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa
György út 84/B, a továbbiakban Biztosító) jelen Különös
Feltételeiben (a továbbiakban Különös Feltételek)
foglalt rendelkezések a Biztosító Csoportos Élet-, Balesetés Egészségbiztosítások Általános Szabályzatával
(a továbbiakban CSÉÁSZ) együtt – ellenkező szerződéses
kikötés hiányában – a Biztosító C01 jelű Csoportos
kockázati életbiztosítás szerződésének feltételeit képezik,
feltéve, hogy a szerződést a jelen Különös Feltételekre
és a CSÉÁSZ-ra hivatkozva kötötték.
b) A Különös Feltételek és a CSÉÁSZ eltérése esetén a Különös Feltételek rendelkezései az irányadóak. A Különös
Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a CSÉÁSZ
és a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.
c) A C01 jelű Csoportos kockázati életbiztosítás célja
a halál esetére történő vésztartalék képzése, mely által
a Kedvezményezett részére anyagi segítség nyújtható.
d) Jelen csoportos biztosítás alapbiztosításnak minősül,
mely csak a Biztosító által meghatározott csoportos
kiegészítő biztosításokkal, az azokra vonatkozó Különös
Feltételekkel egészíthető ki.

2. A biztosítási szerződés alanyai

biztosítási szolgáltatási kötelezettsége keletkezik a
Biztosított vonatkozásában, és a Biztosított ezen kiegé
szítő biztosítás biztosítási eseményének minősülő
betegségből kifolyólag a biztosítási esemény időpontjától
számított 30 napon belül elhalálozik, a Biztosító a jelen
alapbiztosításra kifizetendő összegből levonja a C47
jelű 32 súlyos betegségre fedezetet nyújtó csoportos
kiegészítő biztosítás vagy a C48 jelű Rosszindulatú daganatos betegségekre szóló csoportos kiegészítő biztosítás
biztosítási összegét.
c) Amennyiben a Biztosítónak C47 jelű 32 súlyos betegségre fedezetet nyújtó csoportos kiegészítő biztosításra
vonatkozóan előrehozott szolgáltatásból adódó bizto
sítási szolgáltatási kötelezettsége keletkezik a Biztosított
vonatkozásában, és a Biztosított ezen kiegészítő biztosítás biztosítási eseményének minősülő betegségből
kifolyólag a biztosítási esemény időpontjától számított
14 napon belül elhalálozik, a Biztosító a jelen alapbiz
tosításra kifizetendő összegből levonja a C47 jelű 32
súlyos betegségre fedezetet nyújtó csoportos kiegészítő
biztosításra kifizetett előrehozott szolgáltatás összegét.

5. A biztosítási összeg

A Csoportos biztosítási szerződés alanyai a CSÉÁSZ 3. §-ában
kerültek meghatározásra.

A biztosítási összeget a csoportos biztosítási kötvény tartalmazza. A jelen alapbiztosításra szóló biztosítási összeget
a Szerződő választja meg a szerződéskötéskor.

3. A biztosítási esemény

6. A biztosítás tartama

a) Biztosítási esemény a Biztosítottnak a jelen alapbiztosítás tartamán belül bekövetkező bármely okú halála.
b) Jelen alapbiztosítás esetén a biztosítási esemény
időpontja a haláleset bekövetkezésének időpontja.

A jelen csoportos alapbiztosítás határozott tartamra jön
létre a CSÉÁSZ 7. §, 8. § és 11. §-a alapján.

4. A biztosítás szolgáltatása
a) A Biztosító a Szerződő biztosítási szerződésben meghatározott díjfizetési kötelezettségének teljesítése ellenében a biztosítási esemény bekövetkezése esetén a
jelen alapbiztosításra vonatkozó, a biztosítási esemény
időpontjában aktuális biztosítási összeget fizeti ki a
Kedvezményezett részére.
b) Amennyiben a Biztosítónak C47 jelű 32 súlyos betegségre fedezetet nyújtó csoportos kiegészítő biztosításra
vagy C48 jelű Rosszindulatú daganatos betegségekre
szóló csoportos kiegészítő biztosításra vonatkozóan
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7. Az alapbiztosítás díja
A Biztosított(ak) után fizetendő díj a díjtétel mellett a
biztosítási összegtől és a Biztosított(ak) biztosítotti csopor
ton belüli életkorától függ.

8. A biztosítás területi hatálya
A Biztosító kockázatviselése területi korlátozás nélkül
érvényes.

9. A szolgáltatás iránti igény elfogadásának feltételei
a) A biztosítási esemény bekövetkezését a Szerződőnek
és/vagy a Kedvezményezettnek 15 napon belül írásban
kell bejelentenie a Biztosítónál.
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b) A szolgáltatási igény teljesítéséhez szükséges dokumentumokat a CSÉÁSZ 15. §-a és 1. számú melléklete
tartalmazza.
c) A szolgáltatás iránti igény elfogadásának feltétele, hogy
a baleset bekövetkeztekor a Csoportos biztosítási szer
ződés – az adott Biztosítottra vonatkozóan – érvényben
legyen.

10. Mentesülés a teljesítési kötelezettség alól

Az adott Biztosított vonatkozásában jelen alapbiztosítás
megszűnik az alábbi esetekben:
a) a Biztosított halála esetén, a halál időpontjában,
b) a Biztosított 65. születésnapját követő biztosítási évfordulón.

13. Egyéb szabályok
Jelen alapbiztosítás visszavásárlási értékkel, maradékjogokkal nem rendelkezik.

A teljesítési kötelezettség alóli mentesülés szabályait
a CSÉÁSZ 16. §-a tartalmazza.

11. Kizárások

Budapest, 2017. április 30.

A kockázatviselésből kizárt kockázatokat a CSÉÁSZ 17. §-a
tartalmazza.

12. A jelen biztosítási fedezet megszűnésének
esetei
A jelen csoportos alapbiztosítás az összes Biztosított
vonatkozásában megszűnik az alábbi esetekben:
a) a jelen alapbiztosításra vonatkozó Csoportos biztosítási
szerződés megszűnésekor,
b) a díjfizetés elmulasztása esetén (CSÉÁSZ 12. §),
c) a CSÉÁSZ-ban meghatározott egyéb esetekben.
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