Baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés esetére szóló progresszív
térítést nyújtó biztosítás
1.

Biztosítási esemény
A Biztosítottnak a Biztosító rá vonatkozó kockázatviselésének hatálya alatt bekövetkező
balesete, amelynek következtében csonttörést, illetve csontrepedést szenved.
Jelen biztosítási feltételek alkalmazása szempontjából baleset a Biztosított akaratától
függetlenül, hirtelen fellépő olyan külső behatás, amelynek következtében a Biztosított 3
hónapon belül megállapíthatóan, de még a tartam alatt csonttörést illetve csontrepedést
szenved. E biztosítás szempontjából a megemelés, rándulás, foglalkozási betegség
(ártalom), fagyás és a napszúrás nem minősül balesetnek.
Jelen feltételek szempontjából a fogtörés és a veleszületett, ill. időskori
csontrendszeri rendellenességből (oszteoporózis, stb.) származó csonttörés
nem minősül biztosítási eseménynek.

2.

Biztosítási szolgáltatás
A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító a baleset időpontjában aktuális,
Mellékletben és Adatközlőben meghatározott, az adott Biztosítottra vonatkozó biztosítási
összegnek az alábbi táblázat szerinti százalékát fizeti ki.
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* egyszerű törések: kézujj, lábujj, borda, szegycsont, orrcsont-törés
** végtagtörések:
felsővégtag: kulcscsont, lapocka, felkarcsont, alkarcsontok, kéztőcsontok,
kézközépcsontok
alsóvégtag: csípőízület (ízvápa), combnyak, combcsont, térdkalács,
lábszárcsontok, lábtőcsontok, lábközépcsontok
***egyéb kiemelt testtájéki törések: koponyacsontok (kivéve orrcsont), gerinc,
keresztcsont, medencecsont
Ha a Biztosított ugyanazon biztosítási esemény következtében ugyanazon
testrészen különböző súlyosságú csonttörést szenved, akkor a Biztosító a
szolgáltatásának mértékét a legsúlyosabb csonttörés figyelembevételével állapítja meg.
Amennyiben ugyanazon biztosítási esemény kapcsán több testrész sérül, úgy a
biztosítási szolgáltatás az egyes testrészek alapján esedékes biztosítási szolgáltatások
összege, de a Biztosító által az együttesen kifizethető szolgáltatási összeg nem
haladhatja meg a biztosítási összeg kétszeresét.
Vitás esetekben a csonttörés mértékét a Biztosító orvosa állapítja meg.
3.

A
Biztosító
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Feltételek
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pontjában
meghatározottakon kívül nem kerül kifizetésre, ha bizonyítást nyer, hogy a
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kockázatviselés tartama alatt bekövetkező balesetet a Biztosított
szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta.
A baleset akkor minősül súlyosan gondatlanul okozottnak, ha
a)
b)
c)
d)
4.

az a Biztosított súlyosan ittas állapotával (2,51 ezrelék, illetve annál magasabb
véralkoholszint) közvetlen okozati összefüggésben következett be, vagy
az a Biztosított jogosítvány nélküli, vagy ittas gépjárművezetése közben
következett be, és mindkét esetben a Biztosított más közlekedésrendészeti szabályt
is megszegett, vagy
az a Biztosított kábító vagy bódító hatású anyag, vagy egyéb vegyi anyag
bódítószerként történő használatával kapcsolatos befolyásoltsága alatt, vagy azzal
összefüggésben történt, vagy
a Biztosított engedélyhez kötött tevékenységet megfelelő engedély nélkül végzett.

A Szerződőnek a biztosítási szolgáltatás igénybevételéhez az Általános
Feltételek XI/1. pontjában megadottakon kívül az alábbi iratot kell eljuttatnia a
Biztosítóhoz:



5.

jogellenesen,

A csonttörést vagy csontrepedést dokumentáló orvosi igazolások,
üzemi baleset esetén az arról készült jegyzõkönyvet.

A jelen balesetbiztosításra az AEGON Csoportos
Feltételei érvényesek a fenti kiegészítések mellett.
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