NN Biztosító Zrt.

Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei
1.		 Általános rendelkezések
1.1 A
 z NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen Kiegészítő Feltéte
lekben meghatározott alapbiztosítások és az azokhoz köthető a jelen feltételekben meghatározott kiegészítő biztosítások
kombinálásával Balesetbiztosítási csomagokat (balesetbiztosítási kiegészítő konstrukció) hoz létre azzal a céllal, hogy
az alapbiztosítás nyújtotta biztosítási védelmen felül átfogó fedezetet kínáljon a leggyakrabban előforduló baleseti ese
ményekre, azok bekövetkezése esetén anyagi segítséget nyújtson, illetve támogassa a Biztosított mielőbbi felépülését.
A Balesetbiztosítási csomagokra a jelen Kiegészítő Feltételek is alkalmazandók azzal, hogy azok a Biztosító Általános
Életbiztosítási Szabályzatával (a továbbiakban: ÁÉSZ), az alapbiztosítás különös feltételeivel, valamint az NN Baleset
biztosítási csomag egyes kiegészítő biztosításaira vonatkozó különös feltételeivel (a továbbiakban Különös Feltételek)
együtt – ellenkező kikötés hiányában – a Biztosító NN Balesetbiztosítási csomag szerződési feltételeit képezik, feltéve,
hogy a szerződést ezekre hivatkozva kötötték. Az alapbiztosításra és a kiegészítő biztosításokra külön biztosítási felté
telek vonatkoznak.
1.2 A jelen Kiegészítő Feltételek és az ÁÉSZ, valamint a Különös Feltételek eltérése esetén a jelen Kiegészítő Feltételek
rendelkezései az irányadóak. A jelen Kiegészítő Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az ÁÉSZ és vonatkozó
Különös Feltételek, valamint a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.
1.3 A Biztosító a biztosítási fedezet mellett a Balesetbiztosítási csomagok választása esetén jelen Kiegészítő Feltételek
2.5 pontjában meghatározottak szerint térítésmentesen Baleseti asszisztencia szolgáltatásokat biztosít az asszisz
tencia-szolgáltató partnere közreműködésével. A Baleseti asszisztencia szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseket
a Baleseti asszisztencia igénybevételére vonatkozó szabályok tartalmazzák, amely a Biztosító mindenkor hivatalos
honlapján (jelen szabályzat hatályba lépésekor a www.nn.hu) tekinthetők meg.

2.		 A Balesetbiztosítási csomag felépítése
2.1 A
 Balesetbiztosítási csomag megköthető:
– a jelen Kiegészítő Feltételek 2.2 pontjában meghatározott alapbiztosítás megkötésével egy időben, vagy
– egy 2014. március 15-i vagy azt követő kockázatviselés kezdetű jelen Kiegészítő Feltételek 2.2 pontjában meghatáro
zott alapbiztosításhoz a tartam során, az alapbiztosításra vonatkozó Különös Feltételekben meghatározottak szerint.
2.2 A Balesetbiztosítási csomag az alábbi alapbiztosításokhoz köthető:
• 441 jelű kockázati életbiztosítás
• 401 jelű Amulett biztosítás
• 302 jelű Patrónus biztosítás
• 303 jelű Talizmán biztosítás
• 304 jelű Maraton biztosítás azzal a feltétellel, hogy a 304 jelű Maraton alapbiztosításhoz kötéskor és a teljes tartam
alatt mindvégig a jelen Kiegészítő Feltételek 2.6 pontja szerinti Balesetbiztosítási csomagok közül csak az XS Baleset
biztosítási csomag érhető el.
• 455 jelű Motiva nyugdíjbiztosítás
• 010 jelű Galaxis befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
• 158 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás
• 118 jelű Visio rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
2.3 A Balesetbiztosítási csomagok az alábbi kiegészítő biztosításokból épülhetnek fel:
• 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosítás
• 946 jelű Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodásra szóló kiegészítő biztosítás
• 947 jelű Baleseti műtéti térítésre szóló kiegészítő biztosítás
• 948 jelű Baleseti kórházi napi térítésre szóló kiegészítő biztosítás
• 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő biztosítás
• 950 jelű Baleseti csonttörésre és csontrepedésre szóló kiegészítő biztosítás
• 954 jelű Baleseti eredetű gyógytorna szervezésére és finanszírozására szóló kiegészítő biztosítás
• 956 jelű Baleseti járóbeteg szakellátás szervezésére és finanszírozására szóló kiegészítő biztosítás
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2.4 A
 Biztosító a jelen pont szerint meghatározza azokat a kiegészítő biztosításokat, amelyek a jelen Kiegészítő Feltételek
2.2 pontjában meghatározott alapbiztosításokhoz önállóan is választhatók, illetve, amelyek csak a Balesetbiztosítási
csomag választása esetén köthetők. Az alábbi táblázat tartalmazza az önállóan vagy csak a Balesetbiztosítási csomag
részeként választható kiegészítő biztosítások körét.1
Csak Balesetbiztosítási csomag esetén elérhető
kiegészítő biztosítások

Az alapbiztosításhoz önállóan is választható
kiegészítő biztosítások

950 jelű Baleseti csonttörésre és csontrepedésre szóló
kiegészítő biztosítás

945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosítás

949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő biztosítás

946 jelű Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodásra
szóló kiegészítő biztosítás

954 jelű Baleseti eredetű gyógytorna szervezésére
és finanszírozására szóló kiegészítő biztosítás

947 jelű Baleseti műtéti térítésre szóló kiegészítő biztosítás

956 jelű Baleseti járóbeteg szakellátás szervezésére
és finanszírozására szóló kiegészítő biztosítás

948 jelű Baleseti kórházi napi térítésre szóló kiegészítő biztosítás
1
(az alább meghatározott feltétellel)

2.5 A
 Biztosító 8 baleseti kiegészítő biztosításból 5 Balesetbiztosítási csomagot állított össze. A Balesetbiztosítási csoma
gok eltérő szolgáltatási tartalommal és minimális biztosítási összegekkel, valamint térítésmentesen nyújtott Baleseti
asszisztencia szolgáltatásokkal rendelkeznek az adott Balesetbiztosítási csomag típusától függően. A minimális bizto
sítási összeg azt jelenti, hogy az adott Balesetbiztosítási csomag esetében a baleseti kiegészítő biztosítások biztosítási
összegének el kell érnie legalább a táblázatban megjelölt szintet.
2.6	A Balesetbiztosítási csomagok összeállítását az alábbi táblázat tartalmazza
Balesetbiztosítási csomagok típusa

Baleseti kiegészítő
biztosítások
Baleseti halál (945)

Baleseti kiegészítő biztosítások

Alapcsomag
kötelező
elemei

Alapcsomag
elemein túl
választandó
elemek

Szervezési
és Finanszí
rozási jellegű
kiegészítő
biztosítások

XS

S

M

L

XL

Együttesen
10.000.000 Ft

Együttesen
15.000.000 Ft

Együttesen
20.000.000 Ft

Együttesen
25.000.000 Ft

Együttesen
30.000.000 Ft

Baleseti műtéti
térítés (947)

150 000 Ft

150 000 Ft

200 000 Ft

250 000 Ft

300 000 Ft

Baleseti kórházi napi
térítés (948)

15 000 Ft

15 000 Ft

20 000 Ft

25 000 Ft

30 000 Ft

Baleseti csonttörés
és csontrepedés
(950)

–

20 000 Ft

30 000 Ft

35 000 Ft

40 000 Ft

Baleseti keresőképte –
lenség (949)

2 500 Ft

3 000 Ft

3 500 Ft

4 000 Ft

Baleseti gyógytorna –
szervezés és finanszí
rozás (954) (kötelező
elem)

–

–

80 000 Ft

80 000 Ft

Baleseti járóbeteg
–
szakellátás szervezés
és finanszírozás (956)
(választható elem)

–

50 000 Ft

50 000 Ft

50 000 Ft

Baleseti egészségká
rosodás (946)

1 A 948 jelű Baleseti kórházi napi térítésre szóló kiegészítő biztosítás megkötésére csak akkor van lehetőség, ha 947 jelű Baleseti műtéti térítésre szóló kiegészítő biztosítással együtt kötik meg,
vagy utólagos kötés esetén a szerződés már tartalmazza a 947 jelű Baleseti műtéti térítésre szóló kiegészítő biztosítást.
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Asszisztencia elemek

7/24 orvosi call
center szolgáltatás

Baleseti
asszisztencia
szolgáltatások

+

+

+

+

+

Baleseti gyógytorna
megszervezése

+

+

+

+

Baleseti járóbeteg
szakellátás meg
szervezése

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Otthoni segítségnyúj
tás megszervezése
Otthonátépítés meg
szervezése
Ortopédiai vizsgálat
megszervezése

+

Terheléses vizsgálat
megszervezése

+

Edzői telefonos
konzultáció

+

2.7 A
 Szerződőnek lehetősége van a biztosítási szerződés tartama alatt új kiegészítő biztosítás felvételére és/vagy másik
Balesetbiztosítási csomag választására (a továbbiakban Balesetbiztosítási csomag tartam alatti módosítása) az alábbi
feltételekkel:
		 • a Biztosító kínálatából a Balesetbiztosítási csomag tartam alatti módosításakor rendelkezésre álló kiegészítő
biztosítások, illetve Balesetbiztosítási csomagok válaszhatóak,
		 • mégpedig az azokra vonatkozó, a Balesetbiztosítási csomag tartam alatti módosításakor hatályos szerződési feltételekkel.
A mindenkor rendelkezésre álló kiegészítő biztosítások, illetve Balesetbiztosítási csomagok, és az azokra vonatkozó
mindenkor hatályos szerződési feltételek a Biztosító mindenkor hivatalos honlapján (jelen szabályzat hatályba lépése
kor a www.nn.hu) tekinthetők meg.
2.8 A Balesetbiztosítási csomagok az alábbiak szerint épülnek fel

I.		Baleseti kiegészítő biztosítások
a)		 Alapcsomag kötelező elemei
		 i)	Az Alapcsomagban szereplő baleseti kiegészítő biztosításokat minden csomag tartalmazza, csomagonként eltérő
biztosítási összeggel.
Az Alapcsomagban a 945 jelű Baleseti halál és 946 jelű Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodásra szóló
kiegészítő biztosítások biztosítási összegének együttesen el kell érnie a jelen Kiegészítő Feltételek 2.6. pontja szerinti
táblázatban meghatározott minimális értéket, azzal, hogy választható csak az egyik kiegészítő biztosítás is, amennyi
ben annak biztosítási összege eléri a táblázatban megadott minimális értéket.
A tartam során a két kiegészítő biztosítás biztosítási összegeinek aránya biztosítási évfordulón változtatható. A vál
toztatás eredményeképpen létrejött együttes biztosítási összegnek el kell érnie a mindenkor hatályos Kiegészítő
Feltételekben meghatározott, a biztosítási összegek módosításának hatására elért Balesetbiztosítási csomaghoz tar
tozó együttes minimális értéket. A módosítási igényt az évforduló előtt legalább 30 nappal írásban kell a Biztosítónak
megküldeni. A módosított biztosítási összeg az évforduló után bekövetkező biztosítási eseményekre vonatkozik.
ii) Ha a jelen Kiegészítő Feltételek szerint létrejött Balesetbiztosítási csomagot a jelen pont i) bekezdése szerint 945
jelű Baleseti halál vagy a 946 jelű Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodásra szóló kiegészítő biztosítás
nélkül kötötték meg, akkor a tartam során lehetőség van ezen kiegészítő biztosítások utólagos felvételére a rájuk
vonatkozó mindenkor hatályos Különös Feltételekben meghatározottak szerint. A változtatás eredményeképpen
létrejött, ezen két kiegészítő biztosítás együttes biztosítási összegének el kell érnie a mindenkor hatályos Kiegészítő
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Feltételekben meghatározott, a kiegészítő biztosítás utólagos felvételének hatására elért Balesetbiztosítási csomag
hoz tartozó együttes minimális értéket.
iii) Amennyiben a jelen Kiegészítő Feltételek szerint létrejött Balesetbiztosítási csomagban szereplő kiegészítő biztosí
tások fedezetébe a Főbiztosított mellett Egyéb biztosított(ak) is bevonásra kerültek a jelen Kiegészítő Feltételek 3.
pontja szerint, akkor a jelen pont ii) bekezdése szerinti utólagos felvétel csak akkor lehetséges, amennyiben ezen
kiegészítő biztosítás a rá vonatkozó mindenkor hatályos Különös Feltételekben meghatározottak szerint minden
Egyéb biztosítottra is maradéktalanul kiterjeszthető.
iv) Az Alapcsomag kötelező kiegészítő biztosításai:
• 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosítás és a 946 jelű Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodásra szóló
kiegészítő biztosítások közül legalább az egyik, tekintettel az a) pont i) bekezdésében meghatározottakra.
• 947 jelű Baleseti műtéti térítésre szóló kiegészítő biztosítás
• 948 jelű Baleseti kórházi napi térítésre szóló kiegészítő biztosítás
b)		 Alapcsomag elemein túl választandó elemek
i) Az S, M vagy L Balesetbiztosítási csomag választása esetén az alábbi kiegészítő biztosítások közül legalább az egyik,
a csomaghoz tartozó minimális biztosítási összeggel kötelezően választandó:
– 950 jelű Baleseti csonttörésre és baleseti csontrepedésre szóló kiegészítő biztosítás
–  949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő biztosítás
Az itt választott kiegészítő biztosítás jelen alpontban meghatározott csomagok esetében kötelező kiegészítő biztosí
tásnak minősül.
					A két kiegészítő biztosítás díjtétele eltérő, ezért a választott kiegészítő biztosítás befolyásolja a Balesetbiztosítási
csomag díját is.
ii) Az S, M és L Balesetbiztosítási csomag választása esetén a tartam során lehetőség van a másik, a szerződéskötés
kor nem választott kiegészítő biztosítás utólagos felvételére a mindenkor hatályos Kiegészítő Feltételek és az ezen
kiegészítő biztosításokra vonatkozó mindenkor hatályos Különös Feltételekben meghatározottak szerint.
iii) Amennyiben a jelen Kiegészítő Feltételek szerint létrejött Balesetbiztosítási csomagban szereplő kiegészítő bizto
sítások fedezetébe a Főbiztosított mellett Egyéb biztosított(ak) is bevonásra kerültek a jelen Kiegészítő Feltételek
3. pontja szerint, akkor a jelen pont ii) bekezdése szerinti 950 jelű Baleseti csonttörésre és csontrepedésre szóló
kiegészítő biztosítás utólagos felvétele csak akkor lehetséges, amennyiben ezen kiegészítő biztosítás a rá vonatkozó
mindenkor hatályos Különös Feltételekben meghatározottak szerint az Egyéb biztosított(ak)ra is kiterjeszthető.
iv) Az XL Balesetbiztosítási csomag tekintetében mindkét jelen pont szerinti kiegészítő biztosítás kötelező kiegészítő
biztosításnak minősül.
v) A jelen pont szerinti kiegészítő biztosítások csak az S, M, L valamint az XL Balesetbiztosítási csomagokban érhetőek
el, azok önállóan alapbiztosításhoz nem köthetők.
c)		 Szervezési és Finanszírozási jellegű kiegészítő biztosítások
i) A 954 jelű Baleseti eredetű gyógytorna szervezésére és finanszírozására szóló kiegészítő biztosítást az L és az XL
Balesetbiztosítási csomag tartalmazza. Ezen kiegészítő biztosítás az L és az XL Balesetbiztosítási csomag tekinteté
ben kötelező kiegészítő biztosításnak minősül.
		 ii)		A 956 jelű Baleseti járóbeteg szakellátás szervezésére és finanszírozására szóló kiegészítő biztosítás az M, L
és az XL Balesetbiztosítási csomag esetében választható elem. A biztosítási tartam során a jelen kiegészítő biztosí
tás utólagos felvételére vagy törlésére a mindenkor hatályos Kiegészítő Feltételek és az ezen kiegészítő biztosításra
vonatkozó mindenkor hatályos Különös Feltételekben meghatározottak szerint van lehetőség. A biztosítási tartam
során a jelen kiegészítő biztosítás törlésére a jelen kiegészítő biztosításra vonatkozó, a kiegészítő biztosítás kötése
kor érvényes Különös Feltételekben meghatározottak szerint van lehetőség.
iii) Amennyiben a jelen Kiegészítő Feltételek szerint létrejött Balesetbiztosítási csomagban szereplő kiegészítő biztosítások
fedezetébe a Főbiztosított mellett Egyéb biztosított(ak) is bevonásra kerültek a jelen Kiegészítő Feltételek 3. pontja
szerint, akkor a jelen pont ii) bekezdése szerinti 956 jelű Baleseti járóbeteg szakellátás szervezésére és  finanszírozására
szóló kiegészítő biztosítás utólagos felvételére akkor is van lehetőség, amennyiben ezen kiegészítő biztosítást az Egyéb
biztosított(ak)ra nem kívánja kiterjeszteni. Utólagos felvétel a mindenkor hatályos Kiegészítő Feltételek és az ezen kiegé
szítő biztosításra vonatkozó mindenkor hatályos Különös Feltételekben meghatározottak szerint lehetséges.
T&C_BCS_201701_P

oldal 4/7

NN Biztosító Zrt.

iv) A Szervezési és Finanszírozási jellegű kiegészítő biztosítások csak a jelen pontban megjelölt csomagokban érhetőek
el, azok alapbiztosításhoz önállóan nem köthetők.

II.		 Asszisztencia elemek
a)		 Baleseti asszisztencia szolgáltatások
i) A Baleseti asszisztencia szolgáltatásokat a Biztosító a meghatározott Balesetbiztosítási csomagok választása esetén
visszavonásig, de legalább egy évre térítésmentesen biztosítja a www.nn.hu/asszisztencia oldalon meghatározott asszisztencia-szolgáltató partnere közreműködésével. A Baleseti asszisztencia szolgáltatások feltételeit
a Baleseti asszisztencia igénybevételére vonatkozó szabályok tartalmazzák, amelyek a Biztosító mindenkor
hivatalos honlapján (jelen szabályzat hatályba lépésekor a www.nn.hu) tekinthetők meg. A Baleseti asszisztencia
szolgáltatások nem minősülnek biztosításnak. A Balesetbiztosítási csomag megszűnésével a Baleseti asszisztencia szolgáltatások elérhetősége megszűnik.
		 ii)		A Baleseti asszisztencia szolgáltatás igénybevételének a feltétele a Biztosított(ak) adattovábbítási hozzájárulásának megadása, tekintettel arra, hogy a meghatározott biztosítási titoknak minősülő adatok Biztosító által történő
átadása a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen, illetve a külön meghatározott adatok Biztosító részére történő
visszaadása az ügyfélélmény és a szolgáltatás minőségének javítása érdekében szükséges.
Amennyiben a Biztosított(ak) visszavonja(k) a megadott hozzájárulást, az adott Biztosított a nyilatkozat beérkezését
követő naptól nem jogosult igénybe venni a Baleseti asszisztencia szolgáltatásokat.
Amennyiben a Biztosított újra megadja a hozzájáruló nyilatkozatot, akkor újra jogosult lehet a Baleseti asszisztencia
szolgáltatások igénybevételére.
A Biztosító, az egyes Balesetbiztosítási csomagokhoz eltérő számú és különböző típusú Baleseti asszisztencia szolgál
tatást biztosít. A Baleseti asszisztencia szolgáltatások nem választhatók. Tekintettel arra, hogy a Biztosító a Baleseti
asszisztencia szolgáltatásokat térítésmentesen biztosítja, fenntartja a jogot arra, hogy a táblázatban meghatározott
Baleseti asszisztencia szolgáltatások típusát, illetve az adott csomaghoz tartozó szolgáltatások számát bármikor
egyoldalúan módosítsa. Ezekről a változásokról a Biztosító a www.nn.hu honlapon keresztül, a hatálybalépés előtt
legalább 30 nappal tájékoztatást nyújt.

3.		 A Balesetbiztosítási csomagok kiterjesztése Egyéb biztosított(ak)ra
a) A
 jelen Kiegészítő Feltételek szerint létrejött Balesetbiztosítási csomag egyes kiegészítő biztosításainak hatályát a kie
gészítő biztosításokra vonatkozó Különös Feltételekben és a jelen Kiegészítő Feltételek 3. b) pontjában meghatározot
tak szerint és az ott meghatározott korlátokkal lehet kiterjeszteni az Egyéb biztosított(ak)ra.
b)		Az Egyéb biztosított(ak)ra csak a Főbiztosított Balesetbiztosítási csomagjában szereplő kiegészítő biztosítások hatálya terjeszthető ki, csak a Főbiztosítottal megegyező biztosítási összeggel. További feltétel, hogy az adott Baleset
biztosítási csomagban szereplő kiegészítő biztosítás vonatkozásában az adott kiegészítő biztosítás Különös Feltételei
szerint a kiterjesztést az Egyéb biztosítottakra vonatkozóan meg lehet tenni.
		
Ez alól az alábbi esetek képeznek kivételt:
i) A 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő biztosítás esetén nincs lehetőség Egyéb biztosított bevonására.
ii) Az Egyéb biztosított(ak)ra a 956 jelű Baleseti járóbeteg szakellátás szervezésére és finanszírozására szóló kiegészítő
biztosítás hatályát a Szerződő nem köteles kiterjeszteni.
iii) Az Egyéb 18 éven aluli biztosított(ak) vonatkozásában a 945 jelű Baleseti halál és a 946 jelű Baleseti eredetű mara
dandó egészségkárosodásra szóló kiegészítő biztosítások biztosítási összege a vonatkozó Különös Feltételek szerint
nem egyezik meg a Főbiztosított biztosítási összegével.
c) Amennyiben a Balesetbiztosítási csomagot alkotó alap- és kiegészítő biztosítások tekintetében a Biztosító a kockázatel
bírálás során a Szerződő ajánlatát a Főbiztosított vonatkozásában elutasítja, akkor a Balesetbiztosítási csomag nem
jön létre sem a Főbiztosított, sem az Egyéb biztosított(ak) vonatkozásában.
d) Amennyiben a Balesetbiztosítási csomagot alkotó bármely kiegészítő biztosítás tekintetében a Biztosító a kockázatel
bírálás során a Szerződőnek az Egyéb biztosított kijelölésére vonatkozó bejelentését elutasítja, akkor az adott Egyéb
biztosított vonatkozásában nem jön létre a Balesetbiztosítási csomag.
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4.		 A Balesetbiztosítási csomag utólagos létrejötte, csomagváltás
a) A
 mennyiben a jelen Kiegészítő Feltételek 2.3. pontjában meghatározott kiegészítő biztosítások nem a jelen Kiegészítő
Feltételek szerinti Balesetbiztosítási csomagban jöttek létre, azonban a Szerződő a kiegészítő biztosítás rá vonatkozó
Különös Feltételek szerinti utólagos felvételével megfelel a mindenkor hatályos Kiegészítő Feltételekben meghatáro
zott szabályoknak és az abban meghatározott valamely Balesetbiztosítási csomag mindenkor hatályos feltételeinek,
akkor az utólagosan felvett kiegészítő biztosítás kockázatviselésének kezdetétől a baleseti kiegészítő biztosítások együt
tesen Balesetbiztosítási csomagnak minősülnek. Az így létrejött Balesetbiztosítási csomagra a létrejöttének időpontjá
ban hatályos Kiegészítő Feltételekben meghatározott szabályok vonatkoznak.
b)  Amennyiben a jelen Kiegészítő Feltételek 2.3. pontjában meghatározott kiegészítő biztosítások a jelen Kiegészítő Felté
telek szerinti Balesetbiztosítási csomagban jöttek létre, és a Szerződő utólag újabb kiegészítő biztosítást kíván felvenni
a kiegészítő biztosításra vonatkozó Különös Feltételek szerint, és megfelel a mindenkor hatályos Kiegészítő Feltételek
ben meghatározott szabályoknak és az abban meghatározott valamely másik Balesetbiztosítási csomag feltételeinek,
akkor az utólagosan felvett kiegészítő biztosítás kockázatviselésének kezdetétől a baleseti kiegészítő biztosítások
együttesen már egy új Balesetbiztosítási csomagnak minősülnek.
Az így létrejött új Balesetbiztosítási csomagra a létrejöttének időpontjában hatályos Kiegészítő Feltételekben meghatá
rozott szabályok vonatkoznak.

5.		 A Balesetbiztosítási csomag megszűnésének esetei
a)		 Az adott Balesetbiztosítási csomag az összes Biztosított vonatkozásában megszűnik az alábbi esetekben:
i) a Főbiztosított halála esetén, a halál időpontjában,
ii) a díjfizetés elmulasztása esetén (ÁÉSZ 9. §),
iii) az alapbiztosítás megszűnésével,
iv) az alapbiztosítás díjmentes leszállítása esetén (ÁÉSZ 13. §),
v) amennyiben a Balesetbiztosítási csomagot 010 jelű befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz kötötték, akkor
az alapbiztosítás Különös Feltételének 23. pontja szerinti díjmentesítés esetén,
vi) amennyiben a Balesetbiztosítási csomagot 158 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosí
táshoz kötötték, akkor az alapbiztosítás Különös Feltételének 19. pontja szerinti díjmentesítés esetén,
vii) a jelen Kiegészítő Feltétel 5. b) pontjában meghatározott esetekben.
b)		Az adott Balesetbiztosítási csomag az összes Biztosított vonatkozásában megszűnik, amennyiben a Főbiztosított
vonatkozásában, az alábbi felsorolt esetekben a kiegészítő biztosítások valamelyike úgy szűnik meg, hogy a fennmaradó elemek már nem teljesítik az adott Balesetbiztosítási csomag feltételeit.
i) A kiegészítő biztosításra vonatkozó biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási tartam lejáratának (a biztosí
tási szerződésben és a biztosítási kötvényen dátumszerűen meghatározott lejárati nap 0:00 órája) időpontjában,
ii) a kiegészítő biztosítás megszűnése a Főbiztosítottnak a vonatkozó Különös Feltételekben meghatározott maximális
életkorának betöltése miatt,
iii) a kiegészítő biztosítás Biztosító vagy Szerződő általi felmondása a vonatkozó Különös Feltételekben meghatározot
tak szerint,
iv) 946 jelű Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodásra szóló kiegészítő biztosítás Különös Feltételeinek 4. i)
pontja szerinti megszűnésével,
v) a kiegészítő biztosítás vonatkozásában a Szerződő a Különös Feltételek szerint az új biztosítási díj elutasítása esetén
az évfordulón,
vi) a kiegészítő biztosítás megszűnése az ÁÉSZ-ben meghatározott egyéb esetekben.
c)		Amennyiben a Főbiztosított vonatkozásában az adott Balesetbiztosítási csomag a jelen Kiegészítő Feltételek 5.b)
pontja szerint megszűnik, és a megmaradt elemek megfelelnek valamely másik, a mindenkor hatályos Kiegészítő
Feltételekben meghatározott Balesetbiztosítási csomag feltételeinek, akkor az 5.b) pontbeli megszűnés időpontjától a Biztosítottakra az új Balesetbiztosítási csomag lesz érvényes a megszűnés időpontjában hatályos Kiegészítő
Feltételekben meghatározottak szerint. Amennyiben az előzőek nem állnak fenn, akkor a csomag azon baleseti
kiegészítő biztosításai, amelyek a jelen Kiegészítő Feltételek 2.4. pontja szerint az alapbiztosításhoz önállóan is
választhatóak és az 5.b) pontban felsoroltak alapján nem szűnnek meg, a továbbiakban is érvényben maradnak
minden Biztosított vonatkozásában változatlan feltételekkel. Ebben az esetben a csak Balesetbiztosítási csomag esetén elérhető baleseti kiegészítő biztosítások és Baleseti asszisztencia szolgáltatások megszűnnek.
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d)		 Egyéb biztosított vonatkozásában
		A fentieken kívül ( a)-c) pontok) a Balesetbiztosítási csomag az adott Egyéb biztosított vonatkozásában megszűnik
amennyiben az Egyéb Biztosított vonatkozásában a kiegészítő biztosítások valamelyike megszűnik az alábbi esetekben:
i) az adott Egyéb biztosított halála esetén, a halál időpontjában,
ii) az adott Egyéb biztosított vonatkozásában az Egyéb biztosított(ak) megjelölésének visszavonásával a vonatkozó
Különös Feltételekben meghatározottak szerint,
iii) a kiegészítő biztosítás megszűnése az Egyéb biztosítottnak a vonatkozó Különös Feltételben meghatározott maxi
mális életkorának betöltése miatt,
iv) 946 jelű Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodásra szóló kiegészítő biztosítás Különös Feltételeinek 4. i)
pontjában meghatározottak szerinti megszűnésével.
e)		 Amennyiben az Egyéb biztosított vonatkozásában a Balesetbiztosítási csomag jelen Kiegészítő Feltételek 5.d) pontja
szerint megszűnik, akkor az összes kiegészítő biztosítás az Egyéb biztosított vonatkozásában megszűnik, függetlenül
attól, hogy a 2.4. pont táblázata alapján bizonyos kiegészítők önállóan is érvényben maradhatnának.
Budapest, 2017. január 01.
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