Rokkantsági
Kiegészítő Biztosítás
Biztosítási termékismertető
A társaság: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt., Magyarország
A termék:	Kiegészítő biztosítás rokkantság esetén nyújtott díjátvállalásra
Jelen tájékoztatás nem teljes körű, részletes tájékoztatást a biztosító honlapján (www.union.hu) talál, és a kiegészítő biztosítás megkötése
előtt figyelmesen olvassa el a Kiegészítő Biztosítási Feltételeket Rokkantság esetén nyújtott díjátvállalásra!

Milyen típusú biztosításról van szó?
Kiegészítő biztosítás rokkantság esetén nyújtott díjátvállalásra: a biztosított egészségi állapotának a kockázatviselés időszaka
alatt bekövetkezett, a társadalombiztosítás által megállapított legalább 40%-os mértéket elérő károsodása esetén a biztosító – a
társadalombiztosítási határozat biztosítóhoz történő benyújtását követő első díjfizetési időszaktól – az alapbiztosítás díjfizetését átvállalja a
biztosított 65 éves koráig, de legfeljebb 25 évig.
A kiegészítő biztosítás abban az esetben köthető meg, amennyiben az alapbiztosítás szerződője és biztosítottja ugyanazon természetes
személy. A kiegészítő biztosítás biztosítottja kizárólag az alapbiztosítás biztosítottja lehet.

Mire terjed ki a biztosítás?
Kiegészítő biztosítás esetén biztosítási esemény a biztosítottnak a kockázatviselés időszakán belül bekövetkezett a
társadalombiztosítás által megállapított legalább 40%-os mértéket elérő maradandó egészségkárosodása.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
A biztosító szolgáltatásából kizárt kockázatokról teljes körűen a Kiegészítő Biztosítási feltételekből tájékozódhat.
A biztosító kockázatviselése különös biztosítási feltételek szerint nem terjed ki a biztosítási eseményre, amely:
a biztosított öngyilkossági, öncsonkítási kísérlete miatt következett be;
a biztosítási esemény előtt történt sérülésből, betegségből eredő későbbi következményekre;
a biztosítottnak a különös feltételekben felsorolt tevékenységével ok-okozati összefüggésbe hozható.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
A biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól, ha a biztosítási eseményt:
a biztosított szándékos vagy súlyos gondatlan magatartása idézte elő;
a biztosított az orvosi utasításokat (gyógyszerszedés, kezelés) nem tartja be;
a biztosítási esemény a kockázatviselés kezdetétől számított 5 éven belül a biztosítottnak a kockázatviselés kezdetét
megelőzően is fennállott egészségi állapotával, megbetegedésével okozati összefüggésben következett be.

Hol érvényes a biztosításom?
A kiegészítő biztosítások területi korlátozás nélkül, a Föld bármely országában bekövetkezett biztosítási eseményekre
kiterjednek.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
A szerződőt, illetve a biztosítottat terheli:
• a szerződés kezdetekor a közlési kötelezettség,
• a szerződés tartama alatt a változás-bejelentési, díjfizetési, kármegelőzési kötelezettség,
• biztosítási esemény bekövetkezte esetén kárenyhítési, bejelentési, felvilágosítási és információadási kötelezettség.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A kiegészítő biztosítás első díja a kiegészítő biztosításra tett ajánlat aláírásának napján esedékes. A kiegészítő biztosítás
díjfizetésének módja és gyakorisága megegyezik az alapbiztosítási szerződésével, attól nem térhet el, attól nem választható el.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A kiegészítő biztosításra a biztosító kockázatviselésének kezdete együttkötés esetén megegyezik az alapbiztosítás
kockázatviselésének kezdetével, vagy a kiegészítő biztosítás később történő kötése esetén az alapbiztosítás biztosítási
évfordulójának napjával.
A kiegészítő biztosítás kezdetétől a kockázatviselés kezdetére a biztosító 3 havi várakozási időt köt ki.
A kiegészítő biztosítás határozott tartamra, legalább 5 évre köthető, és a biztosított 65. életévének betöltésekor vagy az
alapbiztosítás bármely okból való megszűnése vagy díjmentesítése esetén, azzal egyidejűleg megszűnik.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A kiegészítő biztosítás megszűnik a szerződő által a biztosítónak a biztosítási évforduló előtt legalább 30 nappal korábban,
írásban megküldött rendes felmondásával vagy a díjfizetés elmulasztása esetén.
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