Baleseti halál esetére szóló kiegészítő biztosítás különös feltétele
A jelen különös feltételben nem szabályozott kérdésekben a K&H családi kockázati élet-, baleset- és
egészségbiztosítási szerződés általános feltételét (a továbbiakban általános feltétel) is alkalmazni kell. Jelen
különös feltételt és az általános feltételt a szerződésre együtt kell értelmezni és alkalmazni. Jelen kiegészítő
biztosítás csak főbiztosítás mellé köthető.
Több Biztosított esetében a Szerződő biztosítottanként eltérő kiegészítő biztosítás(oka)t, illetve a kiegészítő
biztosítás(ok)hoz eltérő biztosítási összegeket jelölhet meg.
A Szerződő választása szerint a főbiztosításhoz jelen kiegészítő biztosítást úgy is megkötheti, illetve a Biztosító
jelen kiegészítő biztosítást az általa meghatározott főbiztosításhoz úgy is nyújthatja, hogy a Biztosító
szolgáltatása csak a közlekedési balesetből eredő halálra terjed ki.
Jelen feltételekben meghatározott baleseti halál, mint biztosítási esemény bekövetkezése esetén a szerződés (főés kiegészítő biztosítás) adott Biztosított vonatkozásában megszűnik. Amennyiben a szerződés több Biztosítottra
is vonatkozik és a fenti biztosítási esemény a főbiztosított esetében következik be, úgy a teljes szerződés az
összes Biztosított (fő-, és társbiztosított) vonatkozásában megszűnik.

I.

a biztosítási esemény

1. Biztosítási esemény a Biztosítottat a biztosítás tartama alatt ért baleset, ha a baleset következtében a baleset
megtörténtétől számított 1 éven belül meghal.
2. A kiegészítő biztosítás szolgáltatása balesetből származó 1 éven belül bekövetkező haláleset, mint biztosítási
esemény bekövetkezésekor válik esedékessé.
3. A biztosítási esemény bekövetkezésének időpontja a baleset időpontja.
4. Amennyiben a biztosítási esemény a biztosítás tartama alatt nem következik be, úgy a biztosítási szerződés a
Biztosító szolgáltatása nélkül szűnik meg a tartam végén.

II. a Biztosító szolgáltatása, a biztosítási összeg
1.
a Biztosító szolgáltatása
1.1. A balesettől számított 1 éven belül a balesetből bekövetkező halál esetén a Biztosító a biztosítási esemény
időpontjában az aktuális biztosítási összeget fizeti ki.
1.2. A haláleseti kifizetésbe a Biztosító az ugyanazon esemény miatt baleseti eredetű maradandó
egészségkárosodási szolgáltatásként általa kifizetett összeget beszámítja.
1.3. Abban az esetben, amikor a baleseti eredetű maradandó egészségkárosodásra magasabb szolgáltatási
összeget fizet a Biztosító, mint amennyi szolgáltatási összeg a baleseti halál esetére járna, a szerződés
megszűnik.
1.4. A biztosítási esemény bekövetkeztekor a meg nem szolgált biztosítási díjakat a Biztosító visszautalja a
Szerződőnek.
2.
a biztosítási összeg
2.1. A baleseti halál esetére szóló biztosítási összeget a kötvény tartalmazza. Amennyiben a biztosítási összeg a
biztosítási szerződés tartama alatt módosul, a Biztosító új kötvényt állít ki.
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