
UNION Rizikó Extra kockázati életbiztosítás
fedezeti limittábla

biztosítási esemény szolgáltatás példa: szolgáltatási összeg 
10 000 000 Ft biztosítási összeg esetén

extra információ

betegségből eredő halál
aktuális 

biztosítási összeg
10 000 000 Ft

baleseti halál
1,5x aktuális 

biztosítási összeg
15 000 000 Ft 5 000 000 Ft extra térítés

közlekedési baleseti halál
2x aktuális 

biztosítási összeg
20 000 000 Ft 10 000 000 Ft extra térítés

79%-ot meghaladó 
baleseti rokkantság

1,5x aktuális 
biztosítási összeg

15 000 000 Ft 5 000 000 Ft extra térítés

79%-ot meghaladó 
közlekedési baleseti rokkantság

2x aktuális 
biztosítási összeg

20 000 000 Ft 10 000 000 Ft extra térítés

téríti
belépési 

kor
lejárati 

kor
biztosítási összeg tartam

területi 
hatály

várakozási 
idő

alapbiztosítás

betegség biztosítási összeg   

16-74. 
év

75. év 1–50M 1–40 év
Föld 

országai
3 hónapbaleseti halál / bal-

eseti rokkantság 
(79%-tól)

biztosítási összeg 
x1,5

közlekedési 
baleseti halál / 

közlekedési bal-
eseti rokkantság 

(79%-tól)

biztosítási összeg 
X2

közlekedési 
baleseti halál

biztosítási összeg  
(egyéb baleseti halál esetén: 50%-át)

16-70. 
év

75. év 1–49M 1–lejárat
Föld 

országai
nincs

baleseti 
rokkantság

biztosítási összeg arányos részét  
(20-150%) 16-60. 

év
70. év

4M 8M

1–lejárat
Föld 

országai
nincs

baleseti 
kórházi napi térítés

5-50. napig a benn töltött napok számát 4e/nap 8e/nap

rosszindulatú 
daganatos 
betegségek

1 összegű + 18 havi járadék
16-60. 

év
70. év

1,9M (1M+50e/hó),  
5,7M (3M+150e/hó)

1–lejárat
Föld 

országai
1 hónap

nagyértékű 
képalkotó 

diagnosztika  
(4 elemű)

CT, Cardio-CT, PET-CT, MR megszerve-
zése és finanszírozása

18-64. 
év

65. év 250e éves limit 1–lejárat
Magyar-
ország

1 hónap

bármely okú 
kórházi napi térítés

5-50. napig a benn töltött napok számát
18-55. 

év
65. év 2–40e/nap 1–25 év

Föld 
országai

3 hónap

bármely okú 
műtéti térítés

BÖ arányos részét (50-200%)
18-55. 

év
65. év 100e–2M 1–25 év

Föld 
országai

3 hónap

kritikus betegség
(8 elemű)

BÖ: szívinfarktus, rosszindulatú daganat, 
agyi érkatasztrófa, veseelégtelenség, 

koszorúér áthidaló műtét, szervátültetés, 
sclerosis multiplex, vakság

18-55. 
év

65. év 500e - 12M 1–25 év
Föld 

országai
3 hónap

rokkantságra szóló 
díjátvállalás

79%-ot meghaladó (TB általi) maradan-
dó egészségkárosodás: díjmentesítés

18-55. 
év

65. év
tartam alatt 
befizetendő 
összes díj

5–25 év
Föld 

országai
3 hónap

FONTOS!



UNION Biztosító | 1082 Budapest, Baross u. 1.
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Figyelembe vesszük a biztosított meglévő szerződéseit és új ajánlatait.  
A felsorolt (és élő!) szerződések biztosítási összegeit összeadjuk, ez lesz a „Halmozott kockázatelbírálási összeg", ezt kell figye-
lembe venni!

a biztosított belépési kora (év)

szükséges nyilatkozatok50 éves korig 51 éves kortól

biztosítási összeghatárok

15 000 000 Ft-ig 7 500 000 Ft-ig egészségi nyilatkozat / kritikus egészségi nyilatkozat (ha van)

35 000 000 Ft-ig 25 000 000 Ft-ig egészségi nyilatkozat / kritikus egészségi nyilatkozat (ha van)  + teleunderwriting

35 000 001 Ft-tól 25 000 001 Ft-tól egészségi nyilatkozat / kritikus egészségi nyilatkozat  + orvosi vizsgálat

KOCKÁZATELBÍRÁLÁS

MIÉRT IDEÁLIS MEGOLDÁS?

• „sokat tudó” alapbiztosítás (több kockázat)  
• extra térítés balesetből (x1,5), közlekedési balesetből (x2) kifolyólag – halál és rokkantság esetén is  
• betegségek (súlyos fertőzések) is a rokkantsági fedezetben 

• magas belépési kor az alapbiztosításra (74 éves korig)  
• rokkantsági díjátvállalás a teljes díjra vonatkozóan  
• egyszerű vállalás: dohányzó és nem dohányzó tarifa  
• daganatos betegségek esetén maximum 18 hónapig járadékot is fizetünk  
• válaszható szolgáltatásfinanszírozó kiegészítővel, évi 4200 Ft-os díjért  

• (CT, Cardo-CT, PET-CT, MR)  
• a piacon elérhető legalacsonyabb várakozási idők, melyek egészségügyi vizsgálattal kiválthatók a teljes szerződésre
• műtéti térítés kiegészítő a választott biztosítási összeg 50-100-150-200%-át (műtéti kategória besorolás alapján) téríti
• baleseti rokkantság kiegészítő a választott 4 vagy 8 milliós biztosítási összeg 20-150%-át (rokkantsági foknak megfelelően) téríti


