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Jelen Különös Szerzôdési Feltételek az Általános
Szerzôdési Feltételekkel (továbbiakban: ÁSZF) az
MKB Életbiztosító Zrt. (továbbiakban Biztosító) és
valamely személy (továbbiakban: Szerzôdô) között
létrejövô MKB Oktáv 2016 Életbiztosítási Szerzôdés
Azonnali segítségre szóló kiegészítô biztosítást
tartalmazó részére érvényesek.
A jelen feltételek és az Általános Szerzôdési Feltételek
feltételei közötti eltérés esetén a jelen feltételekben
rögzítetteket
kell alkalmazni.
1. A biztosítási esemény:
Az MKB Életbiztosító Zrt. a Szerzôdô díjfizetése
ellenében
a 2) pontban felsorolt szolgáltatásokat nyújtja,
amennyiben
a Biztosítottat ért baleset közvetlenül az alábbi
sérülések valamelyikét okozza:
a) Csonttörések
 Koponyatörés (orrcsonttörés kivételével)
 Csigolyatörés
 Mellcsonttörés
 Kulcscsonttörés
 1-nél több borda törése

Medencecsonttörés

Combnyaktörés
b) Súlyos sérülések
 A gerincvelô károsodása okozta harántbénulás
 Amputálás: egész kar (vállízülettôl) vagy egész
láb
(combcsontot érintôen)
 III. fokú égési sérülés, amely a testfelület több
mint
30%-át érinti
 Mindkét szem látóképességének teljes
(100%-os) elvesztése
 A balesettôl számított 48 órán belül
bekövetkezô
kóma, mely legalább 48 órán keresztül fennáll.
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c) Egyéb
 A Biztosított gyermekének a Biztosító
kockázatviselése alatti élve születése.
2. A Biztosító szolgáltatása:
a) Az 1)/a) és b) pontban felsorolt biztosítási
események vonatkozásában a Biztosító
kockázatviselése biztosítási évente maximum
2, az 1)/c) pontban meghatározott biztosítási
események vonatkozásában a Biztosító
kockázatviselése biztosítási évente maximum
1, az 1)/c pontban meghatározott biztosítási
eseményre
vonatkoztatva a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége
a jelen kiegészítô biztosítás hatálya alatt maximum
3 alkalommal áll fenn.
b) b) Az 1)/a) és b) pontban foglalt, egy
biztosítási esemény
esetén a biztosítási összeg maximum 100%-a
fizethetô.
c) A Biztosító egy balesetbôl eredô több
biztosítási
eseménynek minôsülô sérülés esetén is
maximum
egyszeres biztosítási összeget szolgáltat.
d) Az
1)/c)
pontban
felsorolt
biztosítási
eseményre
a Biztosító az alábbiak szerint nyújt
szolgáltatást:
A Biztosított jelen kiegészítô biztosítás
hatályba
lépését követôen megszületett elsô gyermeke
esetében
az aktuális biztosítási összeg 10%-a, a
hatályba
lépéstôl számított második gyermek születése
esetén
az aktuális biztosítási összeg 20%-a, míg a
hatályba
lépéstôl számított harmadik gyermek születése
esetén
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az aktuális biztosítási összeg 30%-a kerül
kifizetésre.
e) Többes (iker) gyermekszülés nem jogosít
többszörös térítésre.
f)

A Biztosító fenntartja magának a jogot, hogy a
biztosított egészségi állapotát az általa
megnevezett
orvosokkal ellenôriztesse.

g) Gyermek születése esetén a szolgáltatás
feltétele az eredeti születési anyakönyvi
kivonat vagy hitelesített másolata Biztosító
központi egységéhez való megküldése is.
h) A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége csak a
szerzôdés hatályba lépését követô 270. napon
túl született gyermekre vonatkozik. A
Biztosítottnak azonban lehetôsége van annak
bizonyítására, hogy a fogantatás a szerzôdés
hatályba lépését követôen történt.
3. A Biztosító teljesítésének feltételei: Az
ÁSZF-ben
foglaltakon túl a szolgáltatás feltétele az alábbi
dokumentumok benyújtása:



A csonttörést illetve a csontrepedést igazoló a
Biztosítottról készült eredeti röntgenfelvétel és
a röntgenlelet.
Orvosi igazolás eredeti példánya.
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4. A Biztosító jelen kiegészítô biztosítás
keretében az ÁSZF
148. pontjában
meghatározottak szerinti esetekben mentesül
a csonttörés szolgáltatás teljesítése alól,
valamint kockázatviselése az ÁSZF 146.
pontban felsorolt esetekre nem terjed ki.
5. Egyéb rendelkezések
a) Amennyiben a Szerzôdô fôbiztosítása
bármilyen okból megszûnik, ezzel egyidejûleg
megszûnik a jelen kiegészítô biztosítás is.
b) A fôbiztosítás díjmentesítése esetén a
Biztosító
jelen
kiegészítô
biztosításra
vonatkozó kockázatviselése a díjmentesítés
hatálybalépésének napját megelôzô nappal
megszûnik.
c) A jelen kiegészítô biztosítás a lejáratkor lejárati
szolgáltatás nélkül megszûnik, abban az
esetben is, ha a kockázatviselés idôtartama
alatt nem történt biztosítási esemény.
d) Jelen kiegészítô
köthetô.

biztosítás

önállóan

nem

e) Jelen
kiegészítô
biztosítás
nem
díjmentesíthetô,
nem
rendelkezik
visszavásárlási értékkel, kötvénykölcsön nem
igényelhetô rá, hitelfedezeti záradék nem
jegyezhetô
be
rá.
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