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Balesetbiztosítás
Csoportos közlekedési baleseti halál kiegészítő biztosítás
különös szerződési feltételei
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1.
1)

2)
3)

Általános rendelkezések

Jelen Különös Feltételek az MKB Globál Csoportos Védőháló Élet-, Egészség- és Balesetbiztosítási Általános
Szerződési Feltételekkel együtt az MKB Életbiztosító Zrt. (továbbiakban biztosító) és valamely személy, gazdasági
társaság vagy egyéb jogi személyiséggel rendelkező szervezet, stb (továbbiakban szerződő) között létrejövő MKB
Globál Csoportos Védőháló Élet-, Egészségi- és Balesetbiztosítást tartalmazó részére érvényesek.
Jelen kiegészítő biztosítás önállóan nem, csak az MKB Csoportos Védőháló Élet-, Egészség- és Balesetbiztosítási
csomaghoz tartozó Kockázati életbiztosítással együtt köthető.
A jelen feltételek és az MKB Globál Csoportos Védőháló Élet-, Egészség- és Balesetbiztosítási Általános Szerződési
Feltételek közötti eltérés esetén a jelen feltételben rögzítetteket kell alkalmazni.

2.

Közlekedési baleset fogalma

1)

Közlekedési balesetnek minősül a Biztosítottat ért baleset abban az esetben, ha a Biztosított gyalogosként, jármű
vezetőjeként vagy utasaként szenved balesetet.
2) Nem közlekedési baleset
–
a gyalogost ért olyan baleset, amelynek bekövetkeztében nem hatott közre mozgó jármű,
–
a jármű utasát ért olyan baleset, amely nem a jármű, vagy más jármű haladásával, ütközésével, illetve
megállásával összefüggésben következett be.

3.
1)

2)

3)

A biztosítási esemény és a
Biztosító szolgáltatása

Ha a Biztosított halála a kockázatviselési időszakon belül elszenvedett közlekedési baleset napjától számított egy
éven belül a közlekedési balesetre visszavezethetően következik be, a Biztosító kifizeti a közlekedési baleseti halál
biztosítási összegét vagy a Biztosító által a szerződés-kötéskor meghatározott rendelkezések, szabályzatok
figyelembe vételével és a Biztosító rendelkezésére bocsátott dokumentumok adatai alapján megállapított
szolgáltatási összeget. A haláleseti biztosítási összegből az ugyanazon balesetből következő maradandó
egészségkárosodási (rokkantsági) kifizetést a Biztosító levonja.
Amennyiben a Biztosító a közlekedési balesetből adódó, baleseti maradandó egészségkárosodási (rokkantsági)
összeget a közlekedési baleseti halál bekövetkezése előtt kifizette és ennek a kifizetésnek az összege meghaladta a
közlekedési baleseti halál összegének kifizetését, a Biztosító a jelen kiegészítő biztosítás vonatkozásában kifizetést
nem teljesít, és a többletkifizetés összegét nem követelheti vissza.
Jelen Különös Feltételek esetében biztosítási eseménynek minősül a Biztosított kockázatviselési időszakon belül
elszenvedett közlekedési balesetével okozati összefüggésben a baleset napjától számított egy éven belül
bekövetkező halála.

