
Az UNION Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) a jelen biztosítási fel-
tételek alapján kötött szerződés értelmében, a szerződésben megjelölt díj
ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy a 2. §-ban leírt biztosítási ese-
mények bekövetkezése esetén a szerződés szerinti szolgáltatást nyújtja.
1. § A biztosított
A biztosító a haláleseti kockázatot mind a biztosítottra, mind a házastársára
16-65 év között, a kritikus betegségi kockázatot a biztosított 18-60 éves ko-
ráig vállalja.
2. § Biztosítási esemény
2.1. Biztosítási esemény egy biztosítottnak a kockázatviselés időszakán

belül
a) bármely okból bekövetkezett halála (H kockázat),
b) az alábbi kritikus betegségek egyikének bekövetkezte (HKB

kockázat):
b.a  szívinfarktus,
b.b  rákos megbetegedés (rosszindulatú daganat),
b.c  agyi érkatasztrófa,
b.d  veseelégtelenség,
b.e  koszorúér-áthidalási (by-pass) műtét,
b.f  szervátültetés,

c) a biztosított együtt élő házastársának bármely okból bekövetke-
zett halála (HH kockázat).

2.2. A biztosító a házastárs halála és a kritikus betegségek kockázatra
csak a haláleseti kockázat választása esetén vállal fedezetet.

2.3. A 2.1. b) pontban megjelölt biztosítási események és azok bekövetke-
zése időpontjának meghatározása jelen feltételek szerint a következő:
b.a Szívinfarktus
A szívizom egy részének olyan elhalása, amelyet az adott terület
vérellátásának hirtelen kialakuló elégtelensége okoz.
A bekövetkezés időpontja: a kezelőorvos által megállapított és iga-
zolt időpont.
b.b Rákos megbetegedés (rosszindulatú daganat)
Rosszindulatú daganat, amelyet a sejtek kontrollálatlan növekedé-
se és terjedése, a szövetek megtámadása jellemez. A rákos meg-
betegedés jelen feltételek szerint magában foglalja a leukémiát, a
krónikus lymphoid leukémia kivételével a lymphomát, a Hodgkin
betegséget a II. fokozattól kezdődően. A rákos megbetegedés jelen
feltételek szerint nem foglalja magában a helyi, a környezetet nem
megtámadó, úgynevezett lokális daganatokat (carcinoma in situ);
emberi immunrendszer megbetegedését okozó vírus jelenlétében
meglevő daganatokat; bőrrákot, kivéve a rosszindulatú melanomát
a III. Clark fokozattól kezdve.
A bekövetkezés időpontja: a betegség diagnosztizálásának a keze-
lőorvos által igazolt időpontja.
b.c Agyi érkatasztrófa
Olyan, az agyi erekben lezajló váratlan folyamat, az agy szövetének
trombózisa, koponyán belüli vérzés, koponyán kívüli forrásból szár-
mazó embólia, amelynek akut tünetei 24 óránál, neurológiai kö-
vetkezményei 60 napnál tovább tartanak.
A bekövetkezés időpontja: a kezelőorvos által megállapított és iga-
zolt időpont.
b.d Veseelégtelenség
Végállapotú veseelégtelenség, amelyet mindkét vese működésé-
nek krónikus és visszafordíthatatlan működésképtelensége okoz. 
A bekövetkezés időpontja: a rendszeres dialízis kezelés megkezdé-
sét követő 60. nap.
b.e Koszorúér-áthidalási (by-pass) műtét
Nyitott mellkasban végzett olyan operáció, amely két vagy több koszo-
rúér szűkületének, illetőleg elzáródásának megszüntetésére irányul a
korábban angina pectoris tüneteit mutató betegnél; ide nem értve a
nem műtéti beavatkozásokat, mint amilyen a ballon-katéterezés.
A bekövetkezés időpontja: a műtét elvégzésének a kezelőorvos ál-
tal igazolt időpontja.
b.f Szervátültetés
Vese, csontvelő (kivéve a saját szervezeten belüli átültetést), máj,
szív, hasnyálmirigy és tüdő tényleges átültetése a biztosított testébe.
A bekövetkezés időpontja: a műtét elvégzésének a kezelőorvos ál-
tal igazolt időpontja.

3. § A biztosító szolgáltatása
Az egyes biztosítási események bekövetkezése esetén a biztosító a választott
kockázatnak a biztosítottra vonatkozó a biztosítási esemény bekövetkeztekor
érvényes kötvény szerinti biztosítási összegét kifizeti.
4. § A biztosító teljesítése
4.1. A szolgáltatási igényt a biztosítási eseményt követő 8 napon belül

kell bejelenteni a biztosítónak.

4.2. A szolgáltatási igényt az UNION-Pillér csoportos élet-, baleset-,
egészségbiztosítás Általános Biztosítási Feltételeinek 11. §-a alap-
ján teljesíti a biztosító.

5. § Mentesülések
5.1. A biztosító mentesül a biztosítási összeg kifizetése alól, ha a biz-

tosított a kedvezményezett szándékos magatartása következtében
vesztette életét.

5.2. A szerződés a biztosítási összeg kifizetése nélkül szűnik meg, ha a
biztosított:
– szándékosan elkövetett súlyos bűncselekménye folytán vagy az-

zal összefüggésben, vagy
– a szerződéskötéstől számított két éven belül elkövetett öngyil-

kossága következtében halt meg.
6. § Kizárások

Nem biztosítási esemény a biztosított, illetve házastársa halála, ha az:
6.1. összefüggésbe hozható a kockázatviselés kezdete előtt már meglé-

vő betegségével, egészségkárosodásával, illetve HIV-vírus (AIDS)
és ennek mutánsai révén kialakult fertőzésével összefüggésben kö-
vetkezett be,

6.2. a biztosított, a kockázatviselés kezdete előtt a 2.1.b.a – b.d pon-
tokban meghatározott egészségkárosodások valamelyikében már
szenvedett, illetve a 2.1.b.e – b.f pontokban meghatározott műté-
tek valamelyikén már átesett, úgy rá vonatkozóan a kockázatvise-
lés ezen betegségekre, kezelésekre, illetve ezek későbbi következ-
ményeire nem terjed ki.

7. § Várakozási idő
A biztosító valamennyi szolgáltatási igény megnyílásához a biztosított-
nak, illetve házastársának a szerződésbe történő belépésétől a kockázat-
viselés kezdetére 6 havi várakozási időt köt ki, kivéve, ha a biztosítási
esemény heveny fertőző betegség vagy baleset folytán következik be.
A várakozási időn belül bekövetkező biztosítási esemény esetén a bizto-
sító a biztosítási összeg helyett csak az adott kockázatra vonatkozó biz-
tosítási díjat téríti vissza a szerződőnek.
Munkabérarányos biztosítási összeg esetén, ha a biztosítási összeg bér-
emelés miatt megnőtt, úgy a biztosítási összeg növekményére a biztosító
a béremeléstől számított 6 hónap eltelte után viseli a kockázatot.
A biztosítási összeg emelkedése esetén 6 hónap várakozási időt alkalmaz
a biztosító.
Amennyiben a kritikus betegségi esemény következtében szolgáltatást
teljesít a biztosító, és a biztosított a biztosítási esemény bekövetkeztének
napját követő 6 hónapon belül elhalálozik, a haláleseti biztosítási összeg-
nek csak a kritikus betegségre kifizetett összeget meghaladó része kerül
kifizetésre.
Ha a biztosító kockázatviselése az általa előírt orvosi vizsgálatot követő-
en kezdődik meg, a biztosító a várakozási időtől eltekint mind a halálese-
ti, mind a kritikus betegségi szolgáltatás esetén.
Amennyiben a biztosító eltekint az orvosi vizsgálattól, de azonnali kocká-
zatot vállal, a biztosító pótdíjat számíthat fel.
8. § Az ügyfél felmondási joga
8.1. A szerződő a fenti tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon be-

lül az életbiztosítási szerződést írásbeli nyilatkozattal felmondhatja.
8.2. A szerződő felmondó nyilatkozatának kézhezvételét követően a biz-

tosító köteles 15 napon belül a szerződő által a biztosítási szerző-
déssel kapcsolatban bármely jogcímen részére teljesített befizeté-
sekkel elszámolni.

8.3. A biztosító a kötvényesítési költséget, valamint az orvosi vizsgálat
költségét levonja a biztosítás befizetett egyszeri vagy első díjából.

8.4. A szerződő érvényesen nem mondhat le az őt megillető felmondá-
si jogról.

8.5. Az ügyfelet nem illeti meg a felmondási jog hitelfedezeti életbiz-
tosítás esetén.

9. § Egyéb rendelkezések
9.1. A biztosítási díj és a szolgáltatások megállapításához a biztosított

életkorát úgy számítja ki a biztosító, hogy a szerződésbe történő
belépéskor a kockázatviselés kezdetének évszámából levonja a biz-
tosított születési évszámát.

9.2. Folyamatosan fennálló szerződés esetén a haláleseti modul díját a
biztosítottak aktuális korával évenként aktualizálja a biztosító.

9.3. A különös feltételekben foglaltak az UNION-Pillér csoportos élet-,
baleset-, egészségbiztosítás Általános Biztosítási Feltételeivel
együtt érvényesek. Jelen szerződési feltételekben eltérően nem
szabályozott kérdésekben az Általános Biztosítási Feltételek ren-
delkezéseit kell alkalmazni. 
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