
Baleset-biztosítás
Biztosítási termékismertető

A társaság: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt., Magyarország 

A termék:  UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Kérjük, a biztosítás megkötése előtt olvassa el figyelmesen az UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás 
Biztosítási Feltételeket.

Milyen típusú biztosításról van szó?

Baleset-biztosításról, mely alapján a biztosító a biztosított baleset miatt bekövetkező halála vagy egészségkárosodása esetére a 
szerződésben meghatározott biztosítási összeg megfizetésére vállal kötelezettséget.

Mire terjed ki a biztosítás?
A biztosítás az alábbi kockázatokat tartalmazza:

Kockázatok
Start   

csomag
Bronz  

csomag
Ezüst  

csomag
Arany csomag

Gyermek  
csomag

Baleseti halál 2 500 000 Ft 5 000 000 Ft 7 500 000 Ft 10 000 000 Ft –

Baleseti maradandó egészségkárosodás 100% 5 000 000 Ft 10 000 000 Ft 15 000 000 Ft 20 000 000 Ft 1 000 000 Ft

Baleseti eredetű kómás állapot 5 000 000 Ft 10 000 000 Ft 15 000 000 Ft 20 000 000 Ft 1 000 000 Ft

Baleseti eredetű kórházi napi térítés 2 5000 Ft/nap 5 000 Ft/nap 7 500 Ft/nap 10 000 Ft/nap 5 000 Ft/nap

Baleseti eredetű kórház 61 nap után, 
egyösszegű térítés

50 000 Ft 100 000 Ft 150 000 Ft 200 000 Ft –

Baleseti műtét 100% 250 000 Ft 500 000 Ft 750 000 Ft 1 000 000 Ft 250 000 Ft

Baleseti helyreállító plasztikai műtét 100% 500 000 Ft 1 000 000 Ft 1 500 000 Ft 2 000 000 Ft -

Baleseti eredetű csonttörés 100% 50 000 Ft 100 000 Ft 150 000 Ft 200 000 Ft 50 000 Ft

Baleseti eredetű égés 100% 250 000 Ft 500 000 Ft 750 000 Ft 1 000 000 Ft 100 000 Ft

Közlekedési baleseti halál 500 000 Ft 1 000 000 Ft 1 500 000 Ft 2 000 000 Ft –

Közlekedési baleseti rokkantság 100% 1 000 000 Ft 2 000 000 Ft 3 000 000 Ft 4 000 000 Ft –



Mire nem terjed ki a biztosítás?
A biztosító kockázatviselése a biztosított olyan balesetére nem terjed ki:

 mely összefüggésben áll harci eseményben vagy más háborús cselekményben valamely fél mellett történő aktív részvétellel 
vagy az állam elleni bűncselekményben való részvétellel

 mely alkoholos állapotával, bódító-, kábító- vagy hasonló hatást kiváltó szerek fogyasztásával, toxikus anyagok rendszeres 
szedése miatti függőségével összefüggésben következett be

 mely a baleset előtt bármely okból már károsodott beteg, sérült vagy csonkolt testrészek és szervek, illetve ezen sérülésekből 
eredő későbbi következményekre

 a napsugárzás, szolárium által okozott égési sérülésekre, fagyási sérülésekre 

 melyek következménye a fogak törése, bármilyen jellegű pótlása

 melyek betegségi előzményekből erednek

 a szokványos ízületi ficamokra és alkati sajátosságokból adódó ízületi szalag-gyengeségre

 a megemelés következtében kialakuló anatómiai elváltozásokra

 a biztosított öngyilkossága vagy annak kísérlete miatt kialakuló sérülésre vagy halálra még akkor sem, ha azt a biztosított 
beszámítási képességének hiányában követi el

  lelki sérülésekre

 ficamokra és rándulásos sérülésekre valamint azok későbbi következményeire

 az ízeltlábúak csípésére 

 melyek a biztosított igazolt sportolóként végzett spottevékenységével vannak okozati összefüggésben

 melyek a biztosított feltétel szerinti veszélyes sporttevékenységével vannak okozati összefüggésben

 melyek a biztosított feltétel szerinti extrém sporttevékenységével vannak okozati összefüggésben

Nem biztosítható személyek:

 az egészségi állapotuk miatt állandó gondozásra szorulók

 a feltételben felsorolt betegségben szenvedők

A kizárások tételes felsorolása a biztosítási feltételekben találhatóak.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
A biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól: 

 a közlési és változás-bejelentési kötelezettség megsértése esetén

 ha a biztosított a kedvezményezett szándékos magatartása következtében vesztette életét

 ha a balesetet a biztosított vagy a szerződő szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása idézte elő

 ha a biztosított a kármegelőzési vagy kárenyhítési kötelezettségét megszegi

Hol érvényes a biztosításom?
 A Föld valamennyi országában.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
A szerződőt, illetve a biztosítottat:

•	 a	szerződés	kezdetekor	közlési	kötelezettség,

•	 a	szerződés	tartama	alatt	változás-bejelentési,	díjfizetési,	kármegelőzési	kötelezettség,

•	 biztosítási	esemény	bekövetkezte	esetén	kárenyhítési,	bejelentési,	felvilágosítási	és	információ	adási	kötelezettség	terheli.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A szerződés éves díjfizetésű, de a biztosítási évre vonatkozó éves díj havi, negyedéves és féléves részletekben is fizethető. A 
biztosítás első díját a szerződés megkötésekor kell megfizetni, a folytatólagos biztosítási díj a díjfizetési ütem szerint, előre 
esedékes.



Mikortól meddig tart a kockázatviselés? 
A biztosító kockázatviselése az azt követő nap 0 órájakor kezdődik, amikor a szerződő a díjat a biztosító számlájára befizette, de 
nem lehet korábbi , mint az ajánlat aláírását követő nap 0 órája.

A biztosító kockázatviselése egy biztosított vonatkozásában az alábbi esetekben szűnik meg:

– a biztosított halálának napján

– a biztosított 100%-os egészségkárosodása esetén a szolgáltatás teljesítését követő első biztosítási évfordulón

– gyermek biztosított esetén: annak a biztosítási évnek az utolsó napján 24 órakor, amelyben a biztosított a 18. életévét 
betöltötte

– a szerződés bármely okból történő megszűnésekor

– a biztosított 75. életévének betöltése esetén, annak a biztosítási évnek az utolsó napján 24 órakor, amikor a biztosított 75. 
életévét betöltötte 

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
– rendes felmondással (írásban, indoklás nélkül, biztosítási évfordulóra 30 napos felmondási idővel)

– díjfizetés elmulasztása esetén

– a távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződés a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül, a fogyasztó általi 
felmondással
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