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Különös Biztosítási Feltételek

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosí-
tó) a jelen Különös Biztosítási Feltételekre hivatkozva kötött szerződés 
alapján a szerződésben meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezett-
séget, hogy a 9. pontban meghatározott biztosítási esemény bekövetke-
zése esetén a szerződésben meghatározott szolgáltatásokat nyújtja.

1.	 A	biztosított
  Az a természetes személy, akinek a biztosítási szerződés létrejöt-

tekor az életkora a 16. évet elérte, és a szerződés tartamának 
lejártakor életkora legfeljebb 75 év.

2.	 A	biztosítás	tartama
2.1.  A biztosítás határozott, legalább 1, de legfeljebb 40 éves tartamra 

köthető. A tartamot a felek a szerződésben rögzítik.
2.2.  A biztosítási évforduló a szerződés díjfizetésének kezdő napján 

történő évváltás.

3.	 A	biztosítás	kezdete	
  A biztosítás kezdete – ellenkező megállapodás hiányában – az 

ajánlat aláírását követő hónap első napja, mely naptól terheli szer-
ződőt a díjfizetés kötelezettsége. 

4.	 A	biztosító	kockázatviselése	
  A biztosító a 3. pontban meghatározott naptól viseli a kockázatot. 

A kockázatviselés kezdete eltérő megállapodás esetén sem előzhe-
ti meg az ajánlat aláírásának dátumát.

5.	 A	biztosítás	megszűnése
5.1.  A biztosítási szerződés az Általános Életbiztosítási Feltételek 6.1. 

pontjában foglaltakon túlmenően megszűnik, amennyiben a 9. 
pontban felsorolt biztosítási esemény bekövetkezett, annak a 
bekövetkeztének napján.

5.2.  Az Általános Életbiztosítási Feltételek 6.1. f) pontja szerinti meg-
szűnés – határozott tartam eltelte – esetén a szerződés kifizetés 
nélkül szűnik meg.

6.	 A	biztosítás	díja
6.1.  A biztosítás éves, folyamatos díjfizetésű. A felek előzetes megálla-

podása esetén a biztosítási éves díja féléves, negyedéves vagy havi 
részletekben is fizethető.

6.2.  A biztosítási díj függ a biztosított korától, egészségi állapotától, a 
biztosítás tartamától, a kezdeti biztosítási összegtől, a díjfizetés 
gyakoriságától, módjától, az értékkövetéstől, valamint attól, hogy a 
biztosított dohányzik-e vagy sem.

6.3.  A biztosítás első díja az ajánlat aláírásával egyidejűleg esedékes, 
míg a folytatólagos díja pedig annak az időszaknak az első napján 
esedékes, amelyre vonatkozik.

6.4.  A biztosító a díj számításánál 2,9%-os technikai kamatlábat alkalmaz.

7.	 A	biztosítási	összeg
7.1.  A kezdeti biztosítási összeget a szerződő határozza meg a szerző-

dés megkötésekor.
7.2.  Az aktuális biztosítási összeg az első biztosítási évben az ajánlaton 

meghatározott kezdeti biztosítási összeg, azt követően pedig jelen 
feltételek 13. pontjában meghatározott értékkövetési eljárás sze-
rint módosított összeg.

8.	 Közlési	kötelezettség
  A biztosító az ajánlat felvételekor jogosult a biztosítottra vonatkozóan 

egészségi nyilatkozatot és/illetve orvosi vizsgálatot kérni. Az orvosi 
vizsgálat vagy annak elengedése nem mentesíti a biztosítottat a közlési 
kötelezettség és annak megsértéséből eredő következmények alól.

9.	 A	biztosítási	esemény
9.1.   Jelen feltétel szerint biztosítási esemény a biztosítottnak a kocká-

zatviselés időszaka alatt bekövetkezett halála. 
9.2.  A biztosítási esemény bekövetkezésének időpontja a halál bekö-

vetkezésének napja.

10.	 Kizárt	kockázatok
  Az	Általános	Életbiztosítási	Feltételek	13.	pontjában	 foglaltakon	

túlmenően	a	biztosító	kockázatviselése	nem	terjed	ki	a	biztosított	
a	 szerződés	 megkötésekor	 már	 fennálló	 betegségei,	 maradandó	
egészségkárosodása	 következményeként	 bekövetkező	 biztosítási	
eseményekre.	

11.	 A	biztosító	szolgáltatása	
  Ha a biztosított a kockázatviselés tartamán belül bármely okból 

meghal, úgy a biztosító a biztosítási esemény időpontjában érvé-
nyes aktuális biztosítási összeget fizeti ki a kedvezményezett 
részére.

12.		 A	biztosító	teljesítése
12.1.  A biztosító teljesítése az Általános Életbiztosítási Feltételek 16. 

pontjában foglaltak szerint történik.
12.2.  A szolgáltatási igény teljesítéséhez az Általános Életbiztosítási 

Feltételekben és a Szolgáltatás igénylőlapon megjelölt iratokon 
kívül a biztosító a biztosítottnak a biztosítási eseményt megelőző, 
illetve a biztosítási esemény bekövetkeztekor fennálló egészségi 
állapotára vonatkozó igazolásokat is bekérhet. 

12.3.  A biztosítási összeget a biztosító csökkentheti azon biztosítási 
díjak hátralévő összegével, amelyet a szerződő erre a biztosítási 
szerződésre még nem fizetett be, de az adott biztosítási évre 
vonatkoznak.

13.		 Értékkövetés
13.1.  A biztosító – újabb egészségi kockázat-elbírálás nélkül – lehetősé-

get nyújt a szerződőnek arra, hogy a biztosítás díját évente a biz-
tosítási évfordulón a biztosító által megajánlott mértékben növelje. 

13.2.  A biztosítási összeg növekedése nem arányos a biztosítási díj növe-
lésének mértékével.

13.3.  A biztosító a díjnövelés mértékét minden évben a tárgyév június 1. 
napjától a következő év május 31. napjáig határozza meg.

13.4.  A következő évi díjnövelés mértékének az alapja a bázis évre (a 
tárgyévet megelőző naptári év) vonatkozó – a KSH által kiadott – 
átlagos inflációs ráta, amelytől a biztosító a díjnövelés mértékének 
megállapításakor maximum 2 százalékponttal eltérhet. A díjnöve-
kedés mértéke 4 százalékpontnál nem lehet alacsonyabb.

13.5.  Az emelés mértékéről, a megemelt biztosítási összegről és díjról a 
biztosító a biztosítás évfordulója előtt legkésőbb 60 nappal írás-
ban értesíti a szerződőt.

13.6.  Amennyiben a szerződő legkésőbb az évforduló előtt 30 nappal 
írásban nem utasítja vissza az automatikus díjnövelés lehetőségét, 
úgy a szerződés az értesítésnek megfelelően, a biztosítási évfordu-
lót követően módosításra kerül. A megnövekedett biztosítási 
összeg az értékkövető díj befizetésével válik érvényessé.

14.	 Hitelfedezet
14.1.  A biztosító a mindenkor aktuális biztosítási összeg erejéig hitelfe-

dezeti biztosítási szolgáltatást nyújthat a biztosított részére, ha ezt 
a szerződő és a biztosított írásban kéri. Ilyenkor a biztosítási 
összeg kedvezményezettje a kölcsöntartozás erejéig a hitelt nyújtó 
intézmény lesz.

14.2.  A hitelfedezeti biztosítási szolgáltatásért a biztosító külön díjat 
nem számít fel.

16.		 Egyéb
  Jelen szerződési feltételek az Általános Életbiztosítási Feltételek 

rendelkezéseivel, e Különös Biztosítási Feltételekben foglalt elté-
résekkel együtt érvényesek.

17.		 Kiegészítő	biztosítás
  Az alapbiztosítás mellé külön feltételekkel kiegészítő biztosítás 

köthető.
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