Utasbiztosítási feltételek
HU 0604-HUN
A jelen casco biztosítás feltételeiben használt fogalmak
jelentése kifejezett eltérő rendelkezés hiányában megegyezik a
Biztosító Általános szerződési feltételeiben meghatározott
jelentéssel.

22.

Fedezet

A jelen biztosítási feltételeket tartalmazó biztosítási
szerződés alapján nyújtott biztosítás a 19. szakasz szerint a
biztosítási idő alatt a biztosított személyek által elszenvedett
biztosítási eseményekre terjed ki.
Biztosított személynek a biztosított jármű vezetője és a
biztosított járműben utazó személyek minősülnek.
Különleges gépjárművek, tehergépkocsi, közúti és
mezőgazdasági vontató esetében a gépjármű vezetőjén kívül
legfeljebb két kísérő minősül biztosítottnak.
23.

Biztosítási esemény

1) Biztosítási eseménynek minősül a maradandó vagy
múlékony egészségkárosodás vagy a baleseti halál, amely az
alábbiak szerint következett be:
a) a biztosított járműben vezetés közben vagy a
biztosított jármű vezetésével egyéb módon
közvetlen összefüggésben;
b) a biztosított jármű balesetekor vagy az ilyen
balesettel
közvetlen
összefüggésben
lévő
körülmények között;

24.

Kizárt kockázatok

Az utasbiztosítás az alábbi esetekre nem terjed ki:
a) a működési vizsgálatok (sebesség, fékek, tolatás,
járműstabilitás, legnagyobb sebességnél való
megállás, bejáratás stb.) végrehajtása során a
járműben utazó személyek baleseti halála vagy
egészségkárosodása;
b) verseny vagy az arra való
bekövetkezett
baleseti
egészségkárosodás;
c)

3) A biztosítás a biztosítási idő során bekövetkező
biztosítási eseményekre terjed ki.

a járműben személyszállításra alkalmatlan helyen
utazó
személyek
baleseti
halála
vagy
egészségkárosodása;

d) ha a járművezető az általánosan kötelező erejű jogi
előírások értelmében kábítószeres vagy alkoholos
befolyásoltság alatt vagy más módon bódult
állapotban vezetett. Ez nem vonatkozik a
biztosítottra abban az esetben, ha bizonyítani
tudja, hogy a szóban forgó körülmények a tudta és
beleegyezése nélkül következtek be, és e
körülmények tekintetében vétkessége ésszerűen
kizárható;
e)

a biztosított által szándékosan okozott baleset
miatt
bekövetkező
baleseti
halál
vagy
egészségkárosodás;

f)

a biztosított járműben utazó személy elmezavar,
tudatzavar, szélütés, epilepsziás roham vagy
bármiféle egyéb, az egész testre kiterjedő roham
miatt bekövetkezett baleseti halála vagy sérülése. A
biztosítási védelem ugyanakkor abban az esetben
fennáll, ha az ilyen zavart vagy rohamot a jelen
feltételek 19. szakasza szerinti egészségkárosodás
okozta;

g)

polgárháborús vagy katonai háborús cselekmények
által közvetlenül vagy közvetve okozott baleseti
halál vagy egészségkárosodás; hely konfliktusban
való tevékeny részvétel során bekövetkezett
egészségkárosodás;

c) a
biztosított
jármű
vezetés közben
bekövetkezett
üzemzavarának
vagy
meghibásodásának elhárítása céljából tett rövid
megálló során, ha a járműben utazó személy
maradandó vagy múlékony egészségkárosodása
vagy baleseti halála a biztosított járműben vagy
annak közvetlen közelében, az úton következett be.
2) Ha a maradandó vagy múlékony egészségkárosodás vagy
baleseti halál a biztosítás időtartamának lejárta után
következik be a biztosítási idő alatt történt biztosítási
esemény miatt, a Biztosító a biztosítási esemény
időpontjában fennálló fedezet és biztosítási feltételek
alapján biztosítási szolgáltatást teljesít.

felkészüléssorán
halál
vagy

h) Zavargások, népi mozgalmak, terrorcselekmények
vagy szabotázs által közvetlenül vagy közvetve
okozott baleseti halál vagy egészségkárosodás;
i)

nukleáris energia által közvetlenül vagy közvetve
okozott baleseti halál vagy egészségkárosodás;
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j)

természeti katasztrófa által közvetlenül vagy
közvetve
okozott
baleseti
halál
vagy
egészségkárosodás;

k)

az egészségkárosodás vagy a Biztosító által nem
jóváhagyott, a sérült által vagy az ő nevében
végrehajtott orvosi ellátás vagy beavatkozás
következményei vagy az e következmények
orvoslására szolgáló diagnosztikai kezelések és
megelőző műtétek elmulasztása;

l)

szolgáltatás megszerzése céljából, amelyre
biztosítási szerződésben foglalt feltételek és a
jelen biztosítási feltételek, köztük az Általános
szerződési feltételek megszegése miatt nem
jogosult.
25.
a)

a biztosított jármű használatára jogosult személy
engedélye nélkül használt biztosított járműben
utazó
személy
baleseti
halála
vagy
egészségkárosodása;

o) az előírt vezetői engedéllyel nem rendelkező,
felfüggesztett vezetői engedéllyel rendelkező vagy
gépjárművezetéstől eltiltott személy által vezetett
biztosított járművel történt baleset miatt
bekövetkezett
baleseti
halál
vagy
egészségkárosodás;
p) autószerelő, műszerész, benzinkútkezelő vagy az ő
meghatalmazottjuk által az idő alatt elszenvedett
baleseti halál vagy egészségkárosodás, amíg a
biztosított gépjárművet munkavégzés céljából rá
bízták.

A Biztosító emellett abban az esetben is
megtagadhatja
a
baleseti
halál
vagy
egészségkárosodás utáni biztosítási szolgáltatás
teljesítését, amennyiben a szerződő vagy a
biztosított személy a Biztosítóval szemben
megtévesztő vagy csalárd magatartást tanúsított a
Biztosító félrevezetése, valamint olyan biztosítási

A Biztosító jogosult a biztosítási szolgáltatás
összegének
csökkentésére,
ha
az
egészségkárosodás elszenvedett személyek nem
használták a gépjármű gyártója által előírt
biztonsági felszereléseket.

b) Kárigény esetén a Biztosító kizárólag a biztosított
jármű maximális befogadóképességéig és a jelen
feltételek 18. szakaszának megfelelően vállalja a
biztosítási szolgáltatás teljesítését. A maximális
befogadóképesség túllépése esetén a Biztosító
arányosan csökkenti a biztosítási szolgáltatás
összegét a biztosított jármű hivatalosan
engedélyezett
befogadóképességének
megfelelően.

m) a biztosított járművel történt, a vonatkozó,
általánosan kötelező erejű jogszabály értelmében
az illetékes rendőrségnek bejelentendő baleset
miatt
bekövetkezett
baleseti
halál
vagy
egészségkárosodás,
amennyiben
a
baleset
bejelentését elmulasztották;
n) a műszaki vizsgálatot előíró, általánosan kötelező
erejű jogszabálynak meg nem felelő biztosított
járművel történt baleset miatt bekövetkezett
baleseti halál vagy egészségkárosodás, amennyiben
a biztosított jármű műszaki állapota szerepet
játszott a biztosítási esemény bekövetkeztében;

A kárrendezési kötelezettség korlátozása

26.

Biztosítási összegek

A jelen biztosítási feltételeket tartalmazó biztosítási
szerződés alapján nyújtott biztosítási szolgáltatást a 26.1. és
a 26.2. táblázat részletezi:
26.1. táblázat
1. fedezeti szint (PI A)

A sérülés következménye

Halál
Maradandó
egészségkárosodás
Múlékony egészségkárosodás

Múlékony következmények,
vagyis
csonttörés
vagy
csontrepedés, illetve orvosilag
igazolt, legalább 28 napig
tartó
múlékony
munkaképtelenség

A
szolgáltatás
összege
(Ft)
személyenként
250 000 Ft
500 000 Ft

A
baleseti
egészségkárosodás
százalékos
mértékével arányos
összeg
4500 Ft
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2. fedezeti szint (PI B)

A sérülés következménye

Halál
Maradandó
egészségkárosodás
Múlékony egészségkárosodás

Múlékony következmények,
vagyis
csonttörés
vagy
csontrepedés, illetve orvosilag
igazolt, legalább 28 napig
tartó
múlékony
munkaképtelenség

A
szolgáltatás
összege
(Ft)
személyenként
1 250 000 Ft
2 500 000 Ft





a
baleseti
egészségkárosodás
százalékos
mértékével arányos
összeg
4500 Ft





teljes
elvesztése,
mindkét
fül
hallóképességének
elvesztése
egyik kéz elvesztése
egyik láb elvesztése
egyik
szem
látóképességének
teljes elvesztése
egyik
fül
hallóképességének
teljes elvesztése
egy ujj elvesztése

60%
40%
35%

25%

10%

A százalékos mértéket a 26.2. táblázatban felsorolt szervek,
illetve végtagok elvesztése után azonnal, egyébként pedig
legkésőbb a baleset után egy évvel kell megállapítani. A
felsorolásban nem található esetekben a maradandó
részleges egészségkárosodás mértékét a Biztosító orvosa
állapítja meg.
27.

Kötelezettségek biztosítási kárigény esetén

26.2. táblázat
Szerv, illetve végtag teljes elvesztése esetén a kárrendezés
százalékos mértékét az alábbiak szerint kell megállapítani:
Maradandó következmények
A sérülés meghatározása







mindkét
szem
látóképességének
elvesztése, mindkét
felkar, alkar vagy kéz
elvesztése, egyik kar
vagy kéz és comb
vagy lábszár együttes
elvesztése (a felső
végtag és az alsó
végtag csonkolása),
mindkét
comb
elvesztése
mindkét
lábszár
elvesztése
egyik comb vagy
egyik
felkar
elvesztése
egyik
lábszár
elvesztése,
egyik
alkar
elvesztése,
beszélőképesség

Egészségkárosodás
mértéke (%)
100%

a)

b) A biztosított járműben utazó és egészségkárosodást
szenvedő személynek a lehető legrövidebb időn
belül tájékoztatnia kell a Biztosítót a biztosítási
eseményről, amiben a szerződő kellő segítséget
nyújt a sérült számára.
c)

90%
80%

70%

A biztosított járműben utazó és biztosítás alá vont
egészségkárosodást
szenvedő
személyeknek
haladéktalanul orvoshoz kell fordulniuk, az orvos
utasításait be kell tartaniuk, és mindent meg kell
tenniük az egészségkárosodás következményeinek
enyhítése érdekében.

Miután a Biztosító értesült a biztosítási eseményről,
megküldi a sérült részére a biztosítási esemény
bejelentésére
szolgáló
formanyomtatványt,
amelyet hiánytalanul ki kell tölteni, és a
Biztosítóhoz haladéktalanul vissza kell juttatni. A
sérültnek ezenkívül a biztosítási eseménnyel
kapcsolatos összes információt is haladéktalanul
közölnie kell a Biztosítóval. A bejelentett biztosítási
esemény további feldolgozásának előfeltétele, hogy
a sérült vagy baleseti halál esetén az elhunyt által
meghatalmazott túlélő hozzátartozó a Biztosító
által küldött formanyomtatványban teljes körű
adatfeldolgozási engedélyt adjon. A személyes és a
biztosítási titoknak minősülő adatok feldolgozása
iránti engedélyt a sérültnek vagy baleseti halál
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esetén az elhunyt által meghatalmazott túlélő
hozzátartozónak kell megadnia.
d) A Biztosítónak jogosultnak kell lennie arra, hogy a
biztosított járműben utazó és egészségkárosodást
szenvedő személy egészségi állapotát felülvizsgálja,
és e személy orvosi vizsgálatát kérje a sérült
előzetes engedélyével. A sérültnek hozzá kell
járulnia ahhoz, hogy a Biztosító által kijelölt orvos
megvizsgálja, a Biztosító pedig betekintsen e
vizsgálat eredményeibe. Az ezzel az eljárással
kapcsolatos költségek az elmaradt bérekért
nyújtott kártérítés kivételével a Biztosítót terhelik.

e)

A sérültnek az egészségi állapotában bekövetkező
tartós változásokról értesítenie kell a Biztosítót.

Amennyiben a jelen feltételek 23. szakaszában foglalt
kötelezettségeket megszegik, a Biztosító jogosult a
biztosítási szolgáltatás összegét a kötelezettségszegés
mértékére tekintettel saját belátása szerint csökkenteni.

