MKB Életbiztosító Zrt.
Capital Square
1133 Budapest, Váci út 76.
Telefon: (1) 886 6950
Fax: (1) 886 6909
www.mkbb.hu
BIZTOSÍTÓ

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT.
MKB EGYEDI KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ KÖTHETÔ
MUNKAHELYI BALESETI ÉGÉS ESETÉRE SZÓLÓ
KIEGÉSZÍTÔ BIZTOSÍTÁS
KÜLÖNÖS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI
(MBÉKF/002/2012.12.01)

1.

Általános rendelkezések

4.

A Biztosító szolgáltatása

Jelen Különös Feltételek az MKB Életbiztosító Zrt. Általános

A biztosítási esemény bekövetkeztekor a biztosító a biztosítási

Szerzôdési Feltételekkel (továbbiakban ÁSZF) valamint az MKB

szerzôdésben az égési sérülések esetére meghatározott,

Egyedi Kockázati Életbiztosítás különös feltételeivel együtt az

a baleset napján hatályos biztosítási összegnek az égési sérülés

MKB Életbiztosító Zrt. (továbbiakban biztosító) és valamely

súlyossága alapján megállapított százalékát fizeti ki.

személy (továbbiakban szerzôdô) között létrejövô MKB Egyedi
Kockázati Életbiztosítás munkahelyi baleseti égés esetére szóló
kiegészítô biztosítást tartalmazó részére érvényesek.

A térítés mértéke az égési sérülés súlyosságától és kiterjedtségétôl függôen a következô:

Jelen kiegészítô biztosítás önállóan nem, csak az MKB Egyedi
Égés kiterjedése a testfelület százalékában

Kockázati Életbiztosítással együtt köthetô.
A jelen feltételek és az ÁSZF valamint az MKB Egyedi Kockázati

0-20%

21-60%

61-100%

Életbiztosítás különös feltételei közötti eltérés esetén a jelen

I. fokú

nincs

BÖ 10%-a

BÖ 25%-a

feltételben rögzítetteket kell alkalmazni.

II. fokú

nincs

BÖ 15%-a

BÖ 50%-a

III. fokú

BÖ 25%-a

BÖ 50%-a

BÖ 100%-a

IV. fokú

BÖ 50%-a

BÖ 100%-a

BÖ 100%-a

2.

Munkahelyi baleset fogalma

Munkahelyi balesetnek minôsül a Biztosítottat ért munkahelyi
baleset abban az esetben, ha a Biztosítottat a foglalkozása körében végzett tevékenysége közben vagy azzal összefüggésben
éri, valamint amely a Biztosítottat a lakásról (szállásról) munká-

Térítés mértéke: a biztosítási összeg táblázat szerinti százaléka.

ba, illetôleg a munkából lakásra (szállásra) menet közben a

Ha a biztosított egy biztosítási esemény következtében több-

legrövidebb útvonalon közlekedve éri.

féle súlyosságú és/vagy kiterjedésû égési sérülést szenved,

A biztosítás kizárólag a Munka Törvénykönyve alapján a mun-

akkor a biztosító a szolgáltatás mértékét az egyes sérülések

káltató kártérítési felelôsségi körébe tartozó munkahelyi

kiterjedésének százalékos mértékét összeadva, a legmaga-

balesetekre terjed ki.

sabb súlyosságú sérülés szorzójával állapítja meg.

Nem számít munkahelyi balesetnek az engedély nélkül végzett

A biztosító szolgáltatása egy biztosítási évben több biztosítási

munkával okozati összefüggésben bekövetkezett baleset.

esemény bekövetkezte esetén sem haladhatja meg a biztosítási összeg egyszeresét.

3.

A biztosítási esemény
5.

Jelen feltételek szempontjából biztosítási eseménynek minôsül

A Biztosító mentesülése és kockázatviselésének
korlátozása

a biztosítási szerzôdés hatálya alatt, a biztosított munkavégzésével összefüggésben, akaratán kívül fellépô olyan

A Biztosító mentesül a szolgáltatás teljesítése alól az ÁSZF-

hirtelen külsô behatás (baleset), amelynek következtében a

ben megfogalmazott kizárások és mentesülések esetén.

biztosított égési sérülést szenved.
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A Biztosító mentesül a szolgáltatás teljesítése alól, ha a bizto-

A biztosítási szerzôdésben meghatározott szolgáltatás igény-

sítási esemény létrejöttében tartós, rendszeres alkohol- vagy

bevételéhez a biztosító az ÁSZF-ben megfogalmazottakon túl

drogfogyasztás közrehatása igazolható.

a következô iratok benyújtását kéri:
I

6.

kórházi zárójelentés, illetve ambuláns lap, amennyiben az égési sérülés következményeként a biztosí-

A Biztosító teljesítéséhez szükséges iratok

tott kórházi fekvô, illetve járóbeteg-ellátásban részesült.

Az égési sérülést annak bekövetkeztétôl számított 15 napon
belül írásban jelenteni kell a biztosítónak.
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I

a munkahelyi baleset körülményeit leíró hivatalos
dokumentum (Munkahelyi beleseti jegyzôkönyv)
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