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Baleseti égési sérülés esetén térítést nyújtó 
kiegészítő biztosítás különös feltételei

Érvényes: 2022. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Jelen kiegészítô biztosításra az alapbiztosítás általános szerzôdési feltételei érvényesek kivéve azokat a részeket, ahol a kiegészítô biztosítás 
feltételei az alapbiztosítás feltételeitôl eltérnek.

1.2. Jelen kiegészítô biztosítás a Biztosító által meghatározott, folyamatos díjas alapbiztosításokhoz, az alapbiztosítással egyidejûleg, illetve 
annak tartamán belül megköthetô, illetve megszüntethetô az alapbiztosítás általános feltételeinek megszüntetésre vonatkozó pontjai 
alapján.

1.3. Jelen kiegészítô biztosítás nem szüntethetô meg az évfordulót megelôzô 30 nappal történô Biztosítói felmondással.

2. BIZTOSÍTOTT

2.1. Jelen kiegészítô biztosítás biztosítottja lehet a szerzôdés megkötésekor legalább 16, de legfeljebb 70 éves természetes személy, aki nem 
részesül semmilyen megváltozott munkaképesség miatti (sem rokkantsági, sem rehabilitációs) ellátásban és erre vonatkozó igényt sem 
nyújtott be, valamint akit a Biztosító biztosítottként elfogad.

2.2. Jelen kiegészítô biztosítás legkésôbb a biztosított 75. életévének betöltését követô biztosítási évforduló utáni elsô nap 0. órájakor 
megszûnik.

2.3. Jelen kiegészítô biztosításnak csak egy biztosítottja lehet.

3. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY

3.1. Biztosítási esemény a biztosítottnak a jelen kiegészítô biztosítás kockázatviselése alatt baleset következtében fellépô égési sérü-
lése, ideértve a maró anyag okozta sérülést, de kizárva a sugárzó hô, illetve napégés következményeként kialakult sérülést.

3.2. Baleset: a baleset, illetve azon események definícióját, amelyek nem minôsülnek balesetnek, az alapbiztosítás általános feltételei 
tartalmazzák.

3.3. A biztosítási esemény bekövetkezésének idôpontja a 3.1. szerinti baleset napja.

3.4. Az égési sérülés súlyossági fokának besorolása:

I. fokú égési sérülés a bôr legfelsô rétege károsodik, amely fájdalommal és a bôrfelszín pirossá válásával jár

II. fokú égési sérülés
a bôr legfelsô és az irha felsô rétege károsodik, mely hólyagképzôdéssel jár, vagy az irha mélyebb rétege 
is károsodik, amikor a seb alapja fehéres színû, fájdalmas

III. fokú égési sérülés a bôr teljes vastagságában károsodik, hólyagképzôdés nincs, a felszín érzéketlen

IV. fokú égési sérülés a bôr alatti szövetek – például izmok és csontok is – elpusztulnak, a sérült végtag gyakran elszenesedik

3.5. Területi hatály: a Biztosító kockázatviselése a világ bármely országára kiterjed.

4. AKTUÁLIS BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG

 Az aktuális biztosítási összeg a szerzôdô által az ajánlat aláírásakor meghatározott és a tartam során az alapbiztosításnál alkalmazott érték-
követés szerint növelt biztosítási összeg.

5. BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS

5.1. A szerzôdô díjfizetése ellenében a Biztosító a jelen kiegészítô biztosítás 3.1. pontja szerinti biztosítási esemény bekövetkezésekor kifi-
zeti az égési sérülésre szóló aktuális biztosítási összeget az égési sérülés súlyosságától és kiterjedtségétôl függô mértékben. A Biztosító 
szolgáltatása a súlyossági fok és a kiterjedtség arányában:
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Súlyossági fok
Érintett testfelület nagysága (kiterjedtség)

1–5% 6–25% 26–50% 50% felett

I. — — 25% 50%

II. 10% 25% 50% 75%

III. 25% 50% 75% 100%

IV.
A szerv, végtag elvesztése vagy funkcióvesztése esetén a Biztosító orvosszakértôje által megállapított %-os 
mértékû maradandó károsodása, amennyiben az nagyobb mértékû, mint a III. fokú égési sérülés alapján 
meghatározott szolgáltatás.

5.2. Az égési sérülés kiterjedtségének megállapítása:

 Az égési sérüléssel érintett terület kiterjedése a sérült ember testfelszínének százalékában kerül meghatározásra oly módon, hogy a 
sérült személy tenyerének felszíne a testfelület 1 százalékának tekinthetô. A nagy kiterjedésû égési felület kiszámítása a Wallace-féle 
9-es szabály alapján történik, mely a fej-nyak sérülését 9 százalékban, egy felsô végtag sérülését 9 százalékban, egy alsó végtag sérülését 
18 százalékban, valamint a törzs elsô és hátsó oldalának együttes sérülését 36 százalékban határozza meg.

5.3. Az égési sérülés súlyossági foka és kiterjedtsége alapján megállapított szolgáltatási összeg duplán kerül kifizetésre

 • légúti égés esetén;

 • az arcot, hajas fejbôrt érintô, legalább 1%-os mértékû vagy súlyosan torzító sérülés esetén;

 • szem érintettsége esetén, amennyiben az befolyásolja a látóképességet.

5.4. A biztosítási szolgáltatást a Biztosító az általa megbízott orvos orvosszakmai véleménye alapján teljesíti. A szolgáltatás teljesítése szükség 
szerint a biztosítottnak a Biztosító által kért felülvizsgálatához vagy egyéb orvosi vizsgálatokhoz köthetô.

5.5. A biztosítási szolgáltatás igényléséhez az alapbiztosítás általános feltételeinek „A teljesítéshez szükséges dokumentumok” megnevezésû 
mellékletében foglaltakon felül kórházi zárójelentés, továbbá – amennyiben a zárójelentés erre nem terjed ki – minden olyan kórházi, 
orvosi dokumentum szükséges lehet, amely tartalmazza a kórházi kezelés okát, elôzményeit, idôpontját, tartamát, különösen a balesettel 
való összefüggés igazolását, annak leírását és körülményeit.

5.6. A Biztosító szolgáltatásának teljesítését követôen a jelen kiegészítô biztosítás nem szûnik meg.

6. A BIZTOSÍTÁS KOCKÁZATVISELÉSÉNEK KEZDETE, TARTAMA, ÉVFORDULÓJA, LEJÁRATA

6.1. A jelen kiegészítô biztosítás létrejöttekor az alapbiztosítás tartamából –, illetve amennyiben az alapbiztosítás különös feltételeinek értel-
mében az alapbiztosítás tartama és a díjfizetési tartam különbözô, úgy a díjfizetési tartamból – még legalább egy teljes évnek hátra kell 
lennie.

6.2. Jelen kiegészítô biztosítás díját a Biztosító annak megkötésétôl számított 1 éves idôszakokra garantálja. Az 1 éves idôszakok 
elteltét követôen a Biztosító a díjat a biztosítási események bekövetkezési valószínûségének jelentôs változása miatt felülvizsgálhatja, és 
új díjkalkuláció és díjszabás alapján új díjtételeket állapíthat meg. A díjmódosítás mértékérôl a Biztosító 60 nappal az új díj életbe lépése 
elôtt írásban tájékoztatja a szerzôdôt. Az így módosított díj a biztosítás évfordulójától kezdôdôen érvényes a következô évfordulóig. 
Amennyiben a szerzôdô a módosított díjat nem fogadja el, úgy az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatát 30 nappal az új díj életbelépését 
megelôzôen kell a Biztosítóhoz eljuttatnia, és ezzel jelen kiegészítô biztosítás az elsô módosított díj esedékességét megelôzô nap 24. 
órájával maradékjogok nélkül megszûnik.

7. KOCKÁZATELBÍRÁLÁS

 A biztosítás szolgáltatási összegének nagyságától, a biztosított életkorától, nemétôl, foglalkozásától, életmódjától (szabadidôs, sportte-
vékenység) és az egyéb kockázati körülményektôl függôen a kiegészítô biztosítás megkötéséhez a biztosított egészségi nyilatkozata és/
vagy orvosi vizsgálata, illetve egyéb orvosi iratai lehetnek szükségesek.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 Jelen kiegészítô biztosítás nem visszavásárolható, nem díjmentesíthetô és kölcsönnel nem terhelhetô; megszûnése esetén maradékjogokkal 
nem rendelkezik.


