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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
Csonttörésre 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. Biztosítási esemény
a) Biztosítási esemény a baleset, melynek
következtében a Biztosított csonttörést,
csontrepedést szenved. Jelen feltételek
szempontjából a fogtörés nem minôsül
csonttörésnek,
a
fogrepedés
pedig
csontrepedésnek.
b) A biztosítási esemény idôpontja a baleset
idôpontja.



Orvosi igazolás eredeti példánya.

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, valamint
a
Biztosított
foglalkozásával
összefüggésben
bekövetkezô, egyébként biztosítási eseménynek
minôsülô eset, amennyiben a Biztosított foglalkozása:
 Artista
 Búvár
 Bányász
 Építômunkás
5
méternél
magasabb
építményeken
 Fegyveres testület tagja
 Kaszkadôr
 Légiutas kísérô
 Pilóta
 Pirotechnikus
 Robbanóanyaggal dolgozó

2. A Biztosító szolgáltatása

5. Egyéb rendelkezések

a) A
Biztosító
a
biztosítási
esemény
bekövetkezése esetén balesetenként, a
törések számától függetlenül, maximum a
biztosítási esemény idôpontjában hatályos
biztosítási összeget fizeti meg.

a) Amennyiben
a
Szerzôdô
fôbiztosítása
bármilyen okból megszûnik, ezzel egyidejûleg
megszûnik a jelen kiegészítô biztosítás is.

b) Az 1) pontban felsorolt biztosítási események
esetében
a
Biztosító
szolgáltatási
kötelezettsége biztosítási évente maximum 3
alkalommal áll fenn.
c) A Biztosító fenntartja magának a jogot, hogy a
Biztosított egészségi állapotát az általa
megnevezett orvosokkal ellenôriztesse.
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 röntgen-felvétel és
a röntgenlelet.
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b) A fôbiztosítás díjmentesítése esetén a jelen
kiegészítô biztosítás 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 meg.

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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