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1. Biztosított
  Biztosított lehet az a természetes személy, akinek a biztosítási 

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

2. A biztosítási időszak és tartam
  A biztosítási évforduló napja – eltérő megállapodás hiányában – 

megegyezik a biztosítás kezdőnapjával. A két forduló nap közötti 
egy év a biztosítási időszak. A biztosítás határozott, legalább 1, 
legfeljebb 40 éves tartamra köthető. A tartamot a felek a szerző-
désben rögzítik. A biztosítás kezdete – ellenkező megállapodás 
hiányában – az ajánlat aláírását követő hónap első napja, mely 
naptól terheli a szerződőt a díjfizetés kötelezettsége.

3.  A kockázatviselés kezdete
  A biztosító az ajánlat aláírását követő hónap első napjától viseli a 

kockázatot. A kockázatviselés kezdete eltérő megállapodás esetén 
sem előzheti meg az ajánlat aláírásának dátumát.

  Az orvosi vizsgálat nélkül kötött életbiztosítás esetében a biztosí-
tottnak a szerződés létrejöttétől számított 3 hónapon belül (vára-
kozási idő) bekövetkező elhalálozása esetén a biztosítási összeg 
helyett a biztosító csak a befizetett díjat téríti vissza, kivéve, ha a 
biztosított baleset vagy heveny fertőző betegség folytán halt meg. 
Orvosi vizsgálattal kötött életbiztosítás esetében a biztosító kocká-
zatviselése az általa előírt orvosi vizsgálatot követően kezdődik 
meg, azaz ebben az esetben a biztosító a várakozási időtől elte-
kint.

4.  A biztosítási esemény
  Jelen feltétel szerint biztosítási esemény a biztosítottnak a kocká-

zatviselés időszaka alatt bekövetkezett 
 a) halála 
 b)  baleseti eredetű, 79%-ot meghaladó maradandó egészségkáro-

sodása.

5.  Díjfizetés
  A biztosítás éves, folyamatos díjfizetésű. A felek előzetes megálla-

podása esetén a biztosítás éves díja féléves, negyedéves vagy havi 
részletekben is fizethető. 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. A biztosí-
tás első díja az ajánlat aláírásával egyidejűleg esedékes, míg a 
folytatólagos díja pedig annak az időszaknak az első napján ese-
dékes, amelyre vonatkozik. A biztosító a díj számításánál 2,9%-os 
technikai kamatlábat alkalmaz. A biztosítás díja az alábbi módon 
fizethető:

 – készpénz átutalási megbízással (csekk),
 – átutalással,
 – csoportos beszedési megbízással.
  A biztosításközvetítő biztosítási díj átvételére nem jogosult. A 

biztosításközvetítő nem jogosult közreműködni a biztosítótól az 
ügyfélnek járó összeg kifizetésében.

6.  A biztosító szolgáltatásai
 Ha a biztosított a kockázatviselés tartamán belül:
 –  betegség miatt meghal, úgy a biztosító a biztosítási esemény 

időpontjában érvényes aktuális biztosítási összeget fizeti ki a 
kedvezményezett részére,

 –  bekövetkezett baleset miatt hal meg, úgy a biztosító a biztosí-
tási esemény időpontjában érvényes aktuális biztosítási összeg 
másfélszeresét fizeti ki a kedvezményezett részére,

 –  bekövetkezett közlekedési baleset miatt hal meg, úgy a bizto-
sító a biztosítási esemény időpontjában érvényes aktuális biz-
tosítási összeg kétszeresét fizeti ki a kedvezményezett részére,

 –  bekövetkezett baleset miatt 79%-ot meghaladó maradandó 
egészségkárosodást szenved, úgy a biztosító a biztosítási ese-
mény időpontjában érvényes aktuális biztosítási összeg másfél-
szeresét fizeti ki a biztosított részére. 

 –  bekövetkezett közlekedési baleset miatt 79%-ot meghaladó 

maradandó egészségkárosodást szenved, úgy a biztosító a biz-
tosítási esemény időpontjában érvényes aktuális biztosítási 
összeg kétszeresét fizeti ki a biztosított részére. 

  Az aktuális biztosítási összeg az első évben az ajánlaton meghatá-
rozott kezdeti biztosítási összeg, azt követően pedig az értékköve-
tési eljárás szerinti módosított összeg.

7.  A szerződés megszűnése
 A biztosítási szerződés megszűnik
 a) a szerződő rendes illetve rendkívüli felmondásával,
 b) a biztosító felmondásával,
 c) díjfizetés elmulasztása esetén,
 d)  szerződő természetes személy halálával, amennyiben a biztosí-

tott a szerződésbe szerződőként nem lépett be,
 e)  a szerződő jogi személy jogutód nélküli megszűnésével, ameny-

nyiben a biztosított a szerződésbe szerződőként nem lépett be,
 f)  határozott tartamú szerződés esetén a megjelölt tartam eltelté-

vel, a szerződés kifizetés nélkül szűnik meg,
 g)  ha a biztosított a szerződés megkötéséhez adott hozzájárulását 

írásban visszavonta, és a szerződésbe szerződőként nem lépett 
be, a biztosítási időszak végével,

8.  A szerződésfelmondás feltételei
	 A	szerződő	felmondási	joga
 a) Rendes felmondás
   A szerződő fél – ha az első évi biztosítási díjat befizették – a 

szerződést írásban, 30 napos felmondási idő mellett, a biztosí-
tási időszak utolsó napjára felmondhatja.

 b) Rendkívüli felmondás
   Az életbiztosítási szerződést a fogyasztó a szerződés létrejöttéről 

való tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül írás-
beli nyilatkozattal – indoklás nélkül – felmondhatja. A szerződő 
az őt megillető felmondási jogról érvényesen nem mondhat le. 
A szerződőt a felmondási jog nem illeti meg hitelfedezeti élet-
biztosítás esetén, illetve amennyiben a megkötött életbiztosítási 
szerződés tartama a 6 hónapot nem haladja meg.

	 A	biztosító	felmondási	joga
  A biztosító a szerződést – kizárólag a biztosítási kockázat jelentős 

növekedése esetén – írásban, a szerződőhöz intézett egyoldalú, 
írásbeli nyilatkozattal, indokolás nélkül 30 napos felmondási idő-
vel a biztosítási évfordulóra mondhatja fel.

9.  Kizárások
  A biztosító kockázatviselése nem terjed ki arra az esetre, ha a 

biztosított halála
 a)  közvetlenül vagy közvetve összefüggésben áll harc események-

ben vagy más háborús cselekményekben, valamely fél mellett 
történő aktív részvétellel, vagy az állam elleni bűncselekmény-
ben való részvétellel,

 b)  atomkárok (nukleáris hasadás vagy fúzió, nukleáris reakció, 
radioaktív izotópok sugárzása, ionizáló vagy lézersugárzás, 
valamint ezek szennyezése) folytán következik be,

 c)  bódító-, kábító-vagy hasonló hatást kiváltó szerek fogyasztásá-
val, toxikus anyagok rendszeres szedése miatti függőségével, 
HIV vírus (AIDS) és ennek mutánsai révén kialakult fertőzésé-
vel összefüggésben következett be,

 d)  közvetlenül vagy közvetve összefüggésben áll az alábbi tevé-
kenységekkel:

  –  gépi erővel hajtott szárazföldi, légi vagy vízi járműben sport-
versenyen való részvétellel vagy ilyen versenyre való felkészü-
léssel (edzéssel) vagy

  –  egyéb, repülősport tevékenységgel (ejtőernyős ugrás, sárkány-
repülő),

  –  légi úton bekövetkezett halál esetére, kivéve, ha a biztosított 
halála légi forgalomban engedélyezett légi jármű utasaként, 
az adott légi járműre érvényes vezetői engedéllyel rendelkező 
pilóta által vezetett gépen vett részt, vagy ha

  –  a biztosított halála különösen veszélyes sport űzése közben 
következik be.

 A biztosító kockázatviselése nem terjed ki:
 –   a szerződés megkötésekor már fennálló betegségek, maradan-

dó egészségkárosodások következményeként bekövetkező biz-
tosítási eseményekre. 

 –   A baleseti események vonatkozásában a megemelés összes 
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 f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal,
 g) a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal,
 h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,
 i)  az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108.§ (2) 

bekezdésében foglalt egészségügyi államigazgatási szervvel,
 j)  törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkos-

szolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyűjtésre 
felhatalmazott szervvel,

 k)  a viszontbiztosítóval, valamint együttbiztosítás esetén a kocká-
zatvállaló biztosítókkal,

 l)  az e törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott 
adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást vezető kötvénynyil-
vántartó szervvel,

 m)  az állomány-átruházás keretében átadásra kerülő biztosítási 
szerződési állomány tekintetében – az erre irányuló megállapo-
dás rendelkezései szerint – az átvevő biztosítóval,

 n)  a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szük-
séges adatok tekintetében, és az ezen egymás közti átadásával 
kapcsolatban a Kártalanítási Számlát, és a Kártalanítási Alapot 
kezelő szervezettel, a Nemzeti Irodával, a levelezővel, az 
Információs Központtal, a Kártalanítási Szervezettel, a kárrende-
zési megbízottal és a kárképviselővel, továbbá - a közúti közle-
kedési balesetével kapcsolatos kárrendezés kárfelvételi jegyző-
könyvéből a balesetben érintett másik jármű javítási adatai 
tekintetében az önrendelkezési joga alapján – a károkozóval,

 o)  a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekin-
tetében a kiszervezett tevékenységet végzővel, továbbá a könyv-
vizsgálói feladatok ellátáshoz szükséges adatok tekintetében a 
könyvvizsgálóval,

 p)  fióktelep esetében – ha a magyar jogszabályok által támasztott 
követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes 
adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli biztosító 
székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által 
támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal – 
a harmadik országbeli biztosítóval, biztosításközvetítővel,

 q)  a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával,
 r)  a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információ sza-

badság Hatósággal,
 s)  a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kárese-

tek igazolásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet-
ben meghatározott kártörténeti adatra és bonus-malus besoro-
lásra nézve a rendeletben szabályozott esetekben a biztosítóval

  szemben, ha az a)–j), n) és s) pontban megjelölt szerv vagy sze-
mély írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza az 
ügyfél nevét vagy a biztosítási szerződés megjelölését, a kért ada-
tok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját, azzal, hogy a p)–s) 
pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért adatok faj-
táját, az adatkérés célját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és 
a jogalap igazolásának minősül az adat megismerésére jogosító 
jogszabályi rendelkezés megjelölése is.

14.  Az alkalmazandó jog
  Jelen biztosítási szerződésre vonatkozóan a magyar jog rendelke-

zései az irányadóak. A felek a biztosítási szerződésből, valamint a 
biztosítotti jogviszonyokból eredő jogviták eldöntésére az általános 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak. 
Az eljárások nyelve magyar.

15.  Adózásra vonatkozó jogszabályok
  Az adózásról szóló részletes tájékoztatást a Különös Biztosítási 

Feltételek melléklete tartalmazza.

16.   Az ajánlat elfogadásával az ajánlattételkor befizetett összeget a 
biztosító díjfizetésként tudja be, az ajánlat biztosító részéről tör-
tént elutasítása esetén azt a szerződőnek kamatmentesen vissza-
utalja, amennyiben a szerződő a biztosítási kötvény kézhezvételét 
követő 30 napon belül eláll a szerződésétől, a biztosítónak jogában 
áll a befizetett díjat költségeivel csökkenteni. Ezen költségek érté-
két a biztosító 2000 Ft -ban határozza meg.

17.  Az UNION-Rizikó Extra mint kiegészítő biztosítás
  Kiegészítő biztosításként az alapbiztosítás tartama közben is meg-

köthető a szerződés az alapbiztosítás évfordulóján, amennyiben a 
biztosító elfogadja a szerződő erre vonatkozóan tett ajánlatát.

18.  Egyéb rendelkezések
  A biztosító a fizetőképességéről és a pénzügyi helyzetéről készült 

jelentést 2017. évtől a törvényi rendelkezésnek megfelelő módon 
és időben honlapján (www. unionbiztosito.hu) teszi közzé.
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formája, rándulás, fagyás, napszúrás, a napsugár okozta leégés 
és a hőguta nem minősül biztosítási eseménynek.

 –  Az öngyilkosság, öncsonkítás vagy ezek kísérlete még akkor 
sem baleset-biztosítási esemény, ha a biztosított azt beszámí-
tási képességének hiányában követte el.

10.  A biztosító mentesülése
  A biztosító mentesül a biztosítási összeg kifizetése alól és kifizetés 

nélkül szűnik meg abban az esetben, ha
 –  a biztosított a kedvezményezett szándékos magatartása követ-

keztében vesztette életét;
 –  a balesetet illetve a közlekedési balesetet a biztosított szándé-

kos vagy súlyosan gondatlan magatartása okozta;
 –  a biztosított szándékosan elkövetett súlyos bűncselekménye 

folytán, azzal összefüggésben, vagy
 –  a biztosított szerződéskötéstől számított 2 éven belül elkövetett 

öngyilkossága következtében halt meg.

11.  Az értékkövetés módja, mértéke
  A biztosító – újabb egészségi kockázat-elbírálás nélkül – lehetősé-

get nyújt a szerződőnek arra, hogy a biztosítás díját évente, a 
biztosítási évfordulón a biztosító által megajánlott mértében növel-
je. A biztosítási összeg növelésének mértéke nem azonos a bizto-
sítási díj növelésének mértékével. A következő évi díjnövelés 
mértékének az alapja a bázis évre (tárgyévet megelőző naptári év) 
vonatkozó – a KSH által kiadott – átlagos inflációs ráta, amelytől 
a biztosító a díjnövelés mértékének megállapításakor maximum 2 
százalékponttal eltérhet. A díjnövekedés mértéke 4 százalékpont-
nál nem lehet alacsonyabb. A biztosító a díjnövelés mértékét 
minden évben a tárgyév június 1. napjától a következő év május 
31. napjáig határozza meg.

12.  Vitás kérdések rendezése
  A biztosító szolgáltatásával kapcsolatban felmerült panaszokat a 

biztosító részére kell bejelenteni
 a) írásban vagy telefonon az alábbi elérhetőségen:
  UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
  (1082 Budapest, Baross u. 1., tel.: (+36-1) 486 4343)
 b) személyesen az alábbi címen:
  UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
  Központi Ügyfélszolgálati Iroda (1134 Budapest, Váci út 33.)
  A biztosító felügyeleti szerve: Magyar Nemzeti Bank 
 (1054 Budapest, Szabadság tér 8-9; 
 központi telefonszáma: (+36-1) 428-2600)
  Amennyiben a biztosított a biztosítóhoz benyújtott panaszára adott 

válasszal nem ért egyet, úgy
 a)  a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 

(MNB tv.) szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértésé-
nek kivizsgálására irányuló panasz esetén a Magyar Nemzeti 
Bankhoz fordulhat (levelezési címe: Magyar Nemzeti Bank, 
1534 Budapest BKKP Postafiók: 777; helyi tarifával hívható 
kék szám: (+36-40) 203-776; web: felugyelet.mnb.hu; e-mail: 
ugyfelszolgalat@mnb.hu);

 b)  a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és 
megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak jogha-
tásaival kapcsolatos panasz esetén a fogyasztó a Pénzügyi 
Békéltető Testület előtt kezdeményezhet eljárást (levelezési 
cím: H-1525 Budapest BKKP Pf. 172; 

   Telefon: (+36-1) 489-9100; e-mail: pbt@mnb.hu), vagy a 
polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat.

  A biztosítási szerződésből eredő igények közvetlenül bírósági úton is 
érvényesíthetők. A panaszügyintézés nem helyettesíti a peres eljárást.

13. A biztosító titoktartási kötelezettsége nem áll fenn:
 a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel,
 b)  a nyomozás elrendelését követően a nyomozó hatósággal és 

ügyészséggel,
 c)  büntetőügyben, polgári peres vagy nemperes eljárásban, köz-

igazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata során eljáró bíró-
sággal, a bíróság által kirendelt szakértővel továbbá a végrehaj-
tási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval, a természetes 
személyek adósságrendezési eljárásában eljáró főhitelezővel, 
családi csődvédelmi szolgálattal, családi vagyonfelügyelővel, 
bírósággal,

 d)   a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, továbbá az általa kiren-
delt szakértővel,

 e)  adóügyben, az adóhatóság felhívására a biztosítót törvényben 
meghatározott körben nyilatkozattételi, illetve biztosítási szer-
ződésből eredő adókötelezettség alá eső kifizetésről törvényben 
meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség esetén az adóha-
tósággal,
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