Kiegészítő balesetbiztosítás költségtérítésekre
1.

Biztosítási esemény
A Biztosítottnak a Biztosító rá vonatkozó, és a jelen kockázatra is kiterjedő
kockázatviselésének hatálya alatt bekövetkező – biztosító által téríthető – balesete,
amelynek következtében a Biztosítottnak a 2. pontban meghatározott költségei
merülnek fel. A biztosítási esemény bekövetkeztének időpontja a baleset időpontja.
Jelen biztosítási feltételek alkalmazása szempontjából balesetnek minősül a Biztosított
akaratától függetlenül, hirtelen fellépő olyan külső behatás, amelynek következtében a
Biztosítottnak a balesettől számított 3 hónapon belül a 2. pontban meghatározott
kiadásai keletkeznek. E biztosítás szempontjából a megemelés, rándulás, foglalkozási
betegség (ártalom), fagyás, napszúrás, rovarcsípés és mérgezés nem minősül
balesetnek.

2.

Baleseti költségek
A Biztosító által vállalt, számlával igazolt, a balesettel okozati összefüggésben
keletkezett károk indokolt költségei:
a)
b)
c)

d)
e)

Mentési költség, amennyiben a Biztosított a baleseti sérülése következtében
mentésre szorul, vagy balesete következtében meghal, és holtteste csak mentéssel
hozzáférhető.
Szállítási költség, amennyiben a Biztosítottat a baleseti sérülése következtében a
kezelésére alkalmas legközelebbi orvoshoz vagy kórházba, illetve orvosi javaslatra
onnan hazaszállítják.
A baleset során megsérült fog, műfog, korona, híd javításának költsége,
amennyiben a sérülés igazoltan a baleset következménye, kivéve azt a költséget,
amely a baleset előtt már meglévő fog-, műfog-, korona-, hídhiba javítása miatt
merül fel, illetve amely kivehető műfogsor sérüléséből adódik.
Gyógyászati segédeszközök beszerzésének a költsége, amennyiben az a balesetből
kifolyólag, orvos által igazoltan vált szükségessé.
Nem minősül térítendő költségnek az orvosi kezeléssel, valamint a fürdőkúrával és
üdüléssel kapcsolatos utazási és tartózkodási költség, és a megrongálódott egyéb
tárgyak javítási, újra beszerzési költsége.

3.

Biztosítási szolgáltatás
A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító megtéríti a jelen feltételek 2.
bekezdésében meghatározott, számlával igazolt költségeket a baleset időpontjában
meghatározott és a Mellékletben foglalt biztosítási összeg erejéig a jelen Speciális
Feltételekben és a Mellékletben meghatározottak szerint. Egyazon baleset kapcsán
felmerülő költségeket ezen biztosítás alapján a Biztosító csak egyszer térít.

4.

A Biztosító teljesítésének feltételei
a) A Biztosító által téríthetőek azok a költségek, amelyek közvetlenül a bejelentett
balesettel összefüggésben merülnek fel, és más módon nem térülnek meg.
b) A szolgáltatási igényt a számla keltétől számított 15 napon belül kell a Biztosítóhoz
írásban bejelenteni.
c) Késedelmes bejelentés esetén, amennyiben lényeges körülmények utóbb
kideríthetetlenné váltak, a Biztosító megtagadhatja a biztosítási összeg kifizetését.

5.

A Biztosító szolgáltatása az Általános Feltétel X. pontjában meghatározottakon
kívül nem kerül kifizetésre, ha bizonyítást nyer, hogy a balesetet a Biztosított
jogellenes, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása okozta.
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A baleset akkor minősül súlyosan gondatlan magatartás által okozottnak, ha
a)
b)
c)
d)
e)
6.

A biztosítási szolgáltatás igénybevételéhez az Általános Feltétel XI/1.
pontjában megadottakon kívül az alábbi iratokat kell eljuttatni a Biztosítóhoz:





7.

az a Biztosított súlyosan ittas állapotával (2,51 ezrelék, illetve annál magasabb
véralkoholszint) közvetlen okozati összefüggésben következett be, vagy
azt a Biztosított jogosítvány nélküli, vagy ittas gépjárművezetése közben elkövetett
közlekedési szabálysértése során szerezte, vagy
a biztosítási esemény bekövetkeztében a Biztosított által nem orvosi javallatra,
illetve nem az előírt adagolásban szedett gyógyszer, altató-, vagy nyugtatószer,
vagy
kábító- vagy bódítószer hatása, vagy egyéb vegyi anyagok bódítószerként való
használata, vagy
engedélyhez kötött tevékenység engedély nélküli végzése hatott közre.

a baleset bekövetkeztét igazoló baleseti jegyzőkönyvet,
a baleseti sérülést igazoló orvosi bizonyítványt,
a keletkező költségek kifizetését igazoló eredeti számlákat,
a Biztosított hazaszállítása esetén a hazaszállítás szükségességét igazoló orvosi
igazolást, kórházi zárójelentést.

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