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1.

Általános rendelkezések

A biztosítási esemény bekövetkeztének idôpontja a haláleset
idôpontja.

Jelen Különös Feltételek az MKB Életbiztosító Zrt. Általános

Jelen feltétel szempontjából nem minôsül balesetnek a bizto-

Szerzôdési Feltételekkel (továbbiakban ÁSZF) valamint az MKB

sított öngyilkossága, illetve az öngyilkossági kísérlete és az

Egyedi Kockázati Életbiztosítás különös feltételeivel együtt az

azzal okozati összefüggésben bekövetkezô halálesete.

MKB Életbiztosító Zrt. (továbbiakban biztosító) és valamely személy (továbbiakban szerzôdô) között létrejövô MKB Egyedi

4.

A biztosítási szolgáltatás

Kockázati Életbiztosítás közlekedési baleseti halál kiegészítô
biztosítást tartalmazó részére érvényesek.
Jelen kiegészítô biztosítás önállóan nem, csak az MKB Egyedi
Kockázati Életbiztosítással együtt köthetô.
A jelen feltételek és az ÁSZF valamint az MKB Egyedi Kockázati
Életbiztosítás különös feltételei közötti eltérés esetén a jelen
feltételben rögzítetteket kell alkalmazni.

A biztosítási esemény bekövetkezése esetén az aktuális biztosítási összeg kerül kifizetésre.
A biztosítási esemény bekövetkeztével a Biztosító kockázatviselése megszûnik.
5.

Díjfizetés

A kiegészítô biztosítás díja a szerzôdés lejáratáig, illetve a Bizto2.

Közlekedési baleset fogalma

sított halála esetén annak a biztosítási idôszaknak a végéig
fizetendô, amelyben a biztosítási esemény bekövetkezett.

Közlekedési balesetnek minôsül a Biztosítottat ért baleset
abban az esetben, ha a Biztosított gyalogosként, jármû veze-

6.

Egyéb rendelkezések

tôjeként vagy utasaként szenved balesetet.
Nem közlekedési baleset

Amennyiben a Szerzôdô fôbiztosítása bármilyen okból megszûnik, ezzel egyidejûleg megszûnik a jelen kiegészítô biztosí-

I

a gyalogost ért olyan baleset, amelynek bekövetkeztében nem hatott közre mozgó jármû,

tás is.

I

a kerékpárost ért olyan baleset, amelynek bekövetkezésében nem hatott közre más mozgó jármû,

nélkül megszûnik, abban az esetben is, ha a kockázatviselés

a jármû utasát ért olyan baleset, amely nem a jármû,
vagy más jármû haladásával, illetve megállásával
összefüggésben következett be.

Jelen kiegészítô biztosítás önállóan nem köthetô meg.

I

A jelen kiegészítô biztosítás a lejáratkor lejárati szolgáltatás
idôtartama alatt nem történt biztosítási esemény.

Jelen kiegészítô biztosítás nem díjmentesíthetô, nem rendelkezik visszavásárlási értékkel, kötvénykölcsön nem igényelhetô rá.
A kiegészítô biztosításra hitelfedezeti záradék bejegyezhetô,

3.

A biztosítási esemény

akár a szerzôdés megkötésekor, akár a tartam alatt bármikor,
feltéve, ha a Szerzôdô ehhez írásos hozzájárulását adja. A köte-

A Biztosított Biztosító kockázatviselése alatti közlekedési bal-

lezettségvállalásban érintett felek között létrejött szerzôdésben

eset során bekövetkezô halála, feltéve, hogy a halál a közleke-

foglaltak szerint a fedezet – a kötvény záradékolásával – az

dési baleset következtében, az azt követô egy éven belül áll be.

aktuális haláleseti szolgáltatásra vonatkozhat.
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