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BIZTOSÍTÓ

MKB VÉDÔHÁLÓ CSALÁDI ÉLETBIZTOSÍTÁS
KÜLÖNÖS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEK
Jelen Különös Szerzôdési Feltételek az Általános Szerzôdési Feltételekkel együtt – az MKB Életbiztosító Zrt.
(továbbiakban: biztosító) és valamely természetes
személy (továbbiakban: szerzôdô) között létrejövô –
kockázati életbiztosítási szerzôdésekre, mint alapbiztosításokra érvényesek. Gazdálkodó vagy egyéb szervezet esetén a szerzôdési feltételek egyedileg kerülnek
megállapításra.
1. A jelen feltételek és az Általános Szerzôdési Feltételek közötti eltérés esetén, a jelen feltételekben rögzítetteket kell alkalmazni.
2. A biztosított
A jelen feltételek alapján létrejött szerzôdésben biztosítottnak minôsül a szerzôdô ajánlattételkor adott választása alapján:
a) kizárólag a kötvényben név szerint biztosítottként
megnevezett és a 18. életévét betöltött személy
vagy
b) a kötvényben név szerint biztosítottként megnevezett személy, valamint a vele együtt élô házastársa/élettársa vagy bejelentett élettársa/hivatásos
nevelôszülôje (megfelelô dokumentumokkal bizonyítottan), illetve közös háztartásban együtt élô
közeli hozzátartozója (Ptk. 685/b § szerint).
A jelen feltételek szerint együtt élônek az minôsül, akinek állandó lakcíme vagy érvényes ideiglenes lakcíme
megegyezik a név szerinti biztosított állandó lakcímével.
3. A biztosító szolgáltatására jogosultak köre
3.1. A 6. a) és a 6. b) pontban meghatározott haláleseti
szolgáltatásra a biztosított örököse(i) jogosult(ak).
4. A kockázatviselés kezdete, várakozási idô
4.1. Ha a biztosítási esemény a várakozási idôn belül
következik be, a biztosító nem teljesíti a biztosítási szolgáltatást, kivéve, ha a biztosítási esemény a kockázatviselés kezdete után bekövetkezett baleset következménye, illetve ha az életbiztosítást hitel fedezeteként
kötötték.
Balesetbôl eredô biztosítási esemény esetében, ha nem
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állnak fenn kizáró körülmények, a biztosító teljesíti a
biztosítási szolgáltatást.
4.2. Új biztosított esetében a biztosító kockázatviselése
és a várakozási idô azon a napon kezdôdik meg, amikor
az új biztosított a jelen szerzôdési feltételek 2. pontjában meghatározott feltételeknek eleget tesz.
4.3. A biztosító kockázatviselése az érintett biztosítottra
vonatkozóan megszûnik:
a) a 2.a) pontnál a biztosított 60. születésnapján,
b) a 2.b) pontnál a biztosított 85. születésnapján,
5. A biztosítás tartama, a biztosítási idôszak és
a biztosítási évforduló
A MKB Védôháló életbiztosítás a felek megállapodása
szerint határozott idôtartamra jön létre. A határozott
tartam egy évnél rövidebb nem lehet.
6. A biztosítási esemény
A jelen feltételek szerint biztosítási esemény a biztosítottnak a kockázatviselési idôszakban bármely okból
bekövetkezett halála. Kizárólag a 2.b) pontra vonatkozóan, a kockázatviselés kezdetétôl számított 2 éven
belül bekövetkezett halál akkor biztosítási esemény, ha
a) a biztosítottnak a szerzôdéskötés idôpontjában nem
volt olyan diagnosztizált betegsége, melynek a halál
közvetlen következménye, vagy ha
b) a halál a szerzôdéskötéskor már diagnosztizált betegségbôl eredt, és a biztosított a halál napját megelôzô 2 évben folyamatosan biztosítottnak minôsült
az MKB Általános Biztosító Zrt. vagyonbiztosítása
mellett kötött és díjjal fedezett MKB Védôháló életbiztosítása alapján. Több, egymást követô MKB
Védôháló életbiztosítás esetén is folyamatosnak
tekintendô a 2 éves idôszak, ha az egyes MKB
Védôháló életbiztosítások között legfeljebb 60 nap
telt el.
7. A biztosító szolgáltatása, a biztosítási
esemény bejelentése
7.1. A biztosító a szerzôdésben meghatározott biztosítási díj megfizetése ellenében arra vállal kötelezett-

séget, hogy a biztosítási eseménynek a biztosítás hatálya (illetve a kockázatviselés ideje) alatti bekövetkezte
esetén biztosítottanként az alábbi egyösszegû szolgáltatást nyújtja a szolgáltatásra jogosultnak, tekintettel a
7.2. és 7.3. pontban foglalt rendelkezésekre is:
a) a biztosítási eseménynek minôsül, bármely okból
bekövetkezô halál esetén
az aktuális biztosítási összeget (a szerzôdés létrejöttekori választható összeget és a biztosítási
tartam alatt alkalmazott, az értékkövetés során
növelt, a biztosítási esemény bekövetkezésekor
érvényes értékét) vagy annak egy részét.
b) a 7.1 a) pont alapján nem, de a 6. b) pont alapján
biztosítási eseménynek minôsül, bármely okból
bekövetkezô halál esetén, a biztosítási esemény
bekövetkezésének napját 2 évvel megelôzô idôpontban érvényben volt – az MKB Általános
Biztosító Zrt. vagyonbiztosításához kötött – MKB
Védôháló életbiztosításának a halál napján hatályos
biztosítási összegét vagy annak egy részét.
A biztosító szolgáltatásának összege a biztosítottak
életkorától függ. A 7.1 a), illetve b) pontja alapján
történô szolgáltatás kifizetésekor, ha a biztosított a
biztosítási esemény bekövetkeztének idôpontjában
65 évesnél fiatalabb, akkor a biztosító az akkori
biztosítási összeg 100%-át fizeti ki,
65 éves vagy annál idôsebb, de 70 évesnél fiatalabb, akkor a biztosító az akkori biztosítási összeg
50%-át fizeti ki,
70 éves vagy annál idôsebb, de 85 évesnél fiatalabb, akkor a biztosító az akkori biztosítási összeg
20%-át fizeti ki.
7.2. A 7.1. pontban szereplô és a szerzôdô által választható összeg határai – ha a szolgáltatás kizárólag a nevesített biztosítottra vonatkozóan fizetendô –, minimum
200 ezer Ft, míg maximuma 3 millió Ft, egyéb esetben
maximuma 1 millió Ft.
7.3. A biztosítottnak a jelen szerzôdési feltételek szerint
létrejött több MKB Védôháló életbiztosítása tekintetében a biztosító szolgáltatási kötelezettsége valamennyi szerzôdésre összesen legfeljebb 1 millió forintnak az értékkövetéssel növelt értékére, mint biztosítási
szolgáltatásra áll fenn. Amennyiben egy vagy több
olyan szerzôdésben szerepel, amelynek kezdô szolgáltatási értéke 1-3 millió Ft közötti, úgy ez a maximum
3 millió forintnak az értékkövetéssel növelt értékére
vonatkozik.
7.4. A szerzôdéskötéstôl számított 2 éven belül bekövetkezett biztosítási esemény esetén a biztosító szolgáltatása iránti igény bizonyításához és elbírálásához a

haláleset utáni orvosi jelentés (a kezelôorvos által adott
tájékoztatás a halált okozó betegségrôl és az ahhoz
vezetô kórelôzményekrôl) bemutatása szükséges.
8. A szerzôdés módosulásának esete
8.1. A biztosítási évfordulótól kezdôdôen a biztosító
a korábban fizetett díjhoz képest új díjat állapíthat meg
a 8.3. pontban meghatározott esetben.
8.2. A szerzôdô felek megállapodnak, hogy a biztosító
a jelen szerzôdési feltételek alapján létrejött valamennyi biztosítási szerzôdésre vonatkozóan évente
felülvizsgálja az általa kalkulált (várt) és a ténylegesen
nyújtott biztosítási szolgáltatásokat.
8.3. Ha a biztosító által a MKB Védôháló életbiztosítások
alapján teljesített szolgáltatások összege tartósan
(két egymást követô naptári évben) meghaladja azt
az összeget, amellyel a biztosító a biztosítás díjának
megállapításakor a termék díjkalkulációjában elôre
számolt, a biztosító az egyes konkrét szerzôdésekre
vonatkozóan – a következô biztosítási évforduló elsô
napjától – módosíthatja a szerzôdô által fizetendô díj
mértékét anélkül, hogy a biztosítási szolgáltatás
mértéke változna.
8.4. A biztosító a díjmódosításról a biztosítási évforduló
elôtt legalább 60 nappal írásban értesíti a szerzôdôt.
Ha a szerzôdô az értesítésben foglalt díjat nem fogadja
el, a biztosítási évfordulóra – 30 napos felmondási idôvel – írásban felmondhatja a szerzôdést.
8.5 A biztosítási szerzôdés – a díj 8.3 pont szerinti
módosításától függetlenül – minden egyes biztosítási
évfordulókor a biztosító által küldött értékkövetési értesítô szerint módosul, amely szerint a biztosítási díj
a biztosítási összeggel azonos százalékos mértékkel
emelkedik. Az emelés mértéke a KSH elôzô évre vonatkozó júniusi fogyasztói árindexétôl legfeljebb 3%-kal
tér el. Az értékkövetés nem utasítható el. Amennyiben
a következô biztosítási évfordulótól kezdôdôen nem az
új biztosítási díj kerül megfizetésre, az a biztosítási
szerzôdés megszûnését vonja maga után.
9. Maradékjogok
A biztosítás maradékjogokkal nem rendelkezik, azaz
a szerzôdésnek nincs visszavásárlási, illetve díjmentesítési értéke.
10. A jelen biztosításra az Általános Szerzôdési Feltételek díjtartalékra, technikai kamatra, illetve kamatlábra
vonatkozó részei nem érvényesek.

