
Csoportos élet-, baleset-, 
egészségbiztosítás
Biztosítási termékismertető

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

A termék:  UNION-Kompakt Csoportos élet-, baleset-, egészségbiztosítás

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Kérjük, a biztosítás megkötése előtt olvassa el figyelmesen az UNION-Kompakt Csoportos élet-, baleset-, 
egészségbiztosításra vonatkozó feltételeket.

Előfordulhat, hogy az Ön szerződése nem az alábbiakban felsorolt összes kockázatra vonatkozik, ezért kérjük az Önre vonatkozó fedezet 
terjedelméről tájékozódjon a biztosítása szerződőjénél.

Milyen típusú biztosításról van szó?

Több biztosított együttes biztosítására alkalmas csoportos élet-, baleset-, egészségbiztosításról, mely alapján a biztosító a szerződésben 
meghatározott biztosítási események bekövetkezése esetén az ott meghatározott biztosítási összeg megfizetésére vállal kötelezettséget.

Mire terjed ki a biztosítás?
A biztosítás az alábbi kockázatokat tartalmazza, melyekből a csoportos biztosítás szerződője állíthatja össze igényeinek 
megfelelően a fedezeti körét, választhatja meg a biztosítási összegeket a feltételben szabályozottak szerint.

 haláleset

 házastárs/élettárs halála

 temetési költségek térítése

 holttest szállítási költsége

 kritikus betegségek

 gyermek születése

 maradandó egészségkárosodás baleseti okból

 baleseti okú maradandó egészségkárosodás esetén a biztosított átképzésének költsége

 baleseti okú maradandó egészségkárosodás esetén gyógyászati segédeszköz költsége

 csonttörés, csontrepedés baleseti okból

 égés baleseti okból

 gyógyulási tartam egyösszegű vagy napi térítés betegségi vagy baleseti okból

 kórházi ápolás betegségi vagy baleseti okból, napi térítés vagy egyösszegű térítés

 kórházi ápolás betegségi vagy baleseti okú kóma esetén 30 napon túl, egyösszegű térítés

 műtéti térítés betegségi vagy baleseti okból 

 betegségi vagy baleseti eseményhez kapcsolódó költségtérítés (pl. gyógyszer)

 külföldön történt baleset vagy megbetegedés esetén, a biztosított hazaszállításának költsége

 teljes és végleges, nem rehabilitálható munkaképtelenség

Egyes kockázatok kiterjeszthetőek munkahelyi vagy közlekedési védelem esetére is.



Mire nem terjed ki a biztosítás?
A biztosító kockázatviselése nem terjed ki arra az esetre:

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

haláleset esetén, ha a biztosított halála összefüggésbe hozható:

 a már fennálló, szerződés megkötését megelőző 5 éven belül diagnosztizált megbetegedésével 

 HIV-vírus és ennek mutánsai révén kialakult fertőzésével

 pandémiás fertőzés során kialakult megbetegedésével

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

baleset esetén:

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

 a napsugárzás által okozott égési sérülésekre

 a fagyási sérülésekre

 fogpótlásra

 melyek betegségi előzményekből erednek

 a ficamokra, rándulásokra, szokványos ízületi ficamokra és alkati sajátosságokból adódó ízületi szalag-gyengeségre és 
következményeire

 a megemelés következtében kialakuló anatómiai elváltozásokra

 testi sérüléssel nem járó lelki sérülésekre

 a rovarcsípésekre

 amely a biztosított a Balesetre vonatkozó feltétel 2.17. pontjában felsorolt tevékenységeivel közvetlen ok-okozati  
összefüggésbe hozható

 melyek a biztosított extrém sporttevékenységével vannak okozati összefüggésben

nem biztosítási esemény, betegségi kockázatok esetében a biztosított:

 a művi terhesség-megszakítással kapcsolatos műtéti beavatkozások

 az olyan orvosi vizsgálat vagy egészségügyi beavatkozás miatt bekövetkező kórházi ellátás, amelynek célja esztétikai 
változtatás, kozmetikai kezelés, rehabilitáció, utógondozás, gyógypedagógia, logopédia, gyógytorna, fizio- és fizikoterápia, 
masszázs, fürdőkúra vagy geriátriai ellátás

 nemek megváltoztatását célzó műtétek

 veleszületett fejlődési rendellenességek, betegségek

A kizárások teljes felsorolását az UNION-Kompakt Csoportos élet-, baleset-, egészségbiztosítás Általános és Különös 
Feltételei tartalmazzák.

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 biztosított szándékosan elkövetett súlyos bűncselekménye folytán, azzal összefüggésben következett be a baleset

 ha a biztosított a kármegelőzési vagy kárenyhítési kötelezettségét megszegi

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

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	díjfizetési,	változás-bejelentési,	kármegelőzési	kötelezettség,

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

Mikor és hogyan kell fizetnem?
Határozatlan tartamú szerződés esetében: 

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.

Határozott tartamú szerződések esetében:

A szerződés díját a szerződés megkötésekor egy összegben kell megfizetni.

A biztosítás díját a szerződő fizeti. A biztosítottra történő esetleges díjáthárításról kérjük, tájékozódjon a szerződőnél.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés? 
A biztosító kockázatviselése az ajánlat aláírását követő hónap első napjának 0. órájakor kezdődik, feltéve, hogy a szerződő a 
díjat a biztosító számlájára befizette.

A biztosító kikötheti, hogy valamely biztosítási esemény kockázatát csak a szerződés létrejöttét követő későbbi időponttól 
vállalja (várakozási idő). A várakozási idő maximum 6 hónap lehet.

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

– a biztosított halálának napján

– a biztosított 80. életévének betöltését követő első biztosítási évfordulón

– a szerződés megszűntekor

– amennyiben a biztosítotti jogviszony biztosítotti nyilatkozattal jön létre, a nyilatkozat visszavonásával 

– a biztosítotti minőség megszűnésével, a bejelentés beérkezését követő nap 0 órájával

– a Különös Biztosítási Feltételekben esetlegesen meghatározott egyéb esetekben

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
Határozatlan tartamú szerződés megszűnhet:

– rendes felmondással (írásban, indoklás nélkül, biztosítási évfordulóra 30 napos felmondási idővel)

– díjfizetés elmulasztása esetén

Határozott tartamú szerződés megszűnhet:

– a szerződésben meghatározott tartam elteltével

– díjfizetés elmulasztása esetén

Az egyes biztosítottak vonatkozásában a biztosítotti jogviszony megszűnésére ld. az előző pontot.
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