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CS–21
Csonttörés 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, 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 biztosítási tartamon belül baleset miatt bekövetkezô csonttörése, csontrepedése, azzal 
a kitétellel, hogy a patológiás törés, a fogrepedés, a fogtörés, illetve a fogak és fogpótlások sérülése nem biztosítási 
esemény.

3.2. Súlyos csonttörésnek minôsülnek az alsó végtag, a törzs valamint a koponya azon csonttörései, amelyek a jelen szabályzat 
Mellékletében, a súlyos csonttörések táblázatban felsorolt, 21 BNO kód diagnózisa valamelyikébe tartoznak és a biztosított a törés 
kezelése miatt legalább 7 nap folyamatos (megszakítás nélküli) kórházi kezelésben részesült.

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

3.4. Biztosítási esemény bekövetkezésének az idôpontja a 3.1. pont szerinti baleset napja.

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 3.1. pont szerinti biztosítási esemény bekövetkezésekor a csonttörésre szóló aktuális biztosítási összeg kerül kifizetésre. Amennyiben 
a biztosított súlyos csonttörést szenved el, akkor a csonttörésre szóló aktuális biztosítási összeg kétszeresét téríti a 
Biztosító. Egy adott baleset miatt bekövetkezett csonttörés, csontrepedés esetén a Biztosító a törések számától függetlenül egyszeri 
kifizetést teljesít.

5.2. 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.

5.3. 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.
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5.4. A szerzôdés akkor is érvényben marad, ha a 3.1. pontban foglalt esemény bekövetkezik.

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.

MELLÉKLET

Súlyos csonttörés táblázat

BNO kód Diagnózis megnevezése

S0200 A koponyaboltozat törése

S0210 A koponyaalap törése

S1210 A második nyakcsigolya törése

S1270 A nyaki gerinc többszörös törése

S2210 A háti csigolyák többszörös törése

S3210 A keresztcsont törése

S3230 A csípôlapát törése

S3240 Az acetabulum törése

S3250 A szeméremcsont törése

S3270 Az ágyéki csigolyák és medence többszörös törése

S3272 A medence többszörös törése

S7200 A combnyak törése

S7210 Pertrochanter törés

S7220 Subtrochantericus törés

S7230 A combcsont testének törése

S7240 A combcsont distalis törése

S7270 A combcsont többszörös törése

S7280 A combcsont egyéb részeinek törései

S8210 A sípcsont proximalis végének törése

S8270 A lábszár többszörös törése

T0250 Mindkét alsó végtag csontjainak több tájékon lévô törései


