GRAWE ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. EURÓS
Közlekedési baleseti rokkantságra szóló
kiegészítő balesetbiztosításának különös feltételei
(KBRE)
Hatályos: 2021. 01. 01-től
1.

A biztosítási termék megjelölése: KBRE

2.

A biztosítás jellemzője

3.

Biztosítási események és szolgáltatások
A GRAWE Életbiztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) a szerződő díjfizetése ellenében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
a) Közlekedési baleset következtében beállt maradandó rokkantság esetén a biztosítási összegnek a testrésztáblázatból kiszámolt
(lásd: Eurós Általános Balesetbiztosítási Feltételek), az egészségkárosodás mértékével megegyező százalékát fizeti ki a Biztosító, ha a baleset a biztosítási tartam alatt következett be.
b) A maradandó rokkantság esetére szóló közlekedési baleseti kiegészítő biztosításból eredő kockázatviselés csak addig áll fenn,
amíg a főbiztosítás hatályban van. A maradandó rokkantság esetére szóló közlekedési baleseti kiegészítő biztosításnak díjfizetés
nélküli biztosítássá történő átalakítása és visszavásárlása nem lehetséges. A maradandó rokkantság esetére szóló közlekedési
baleseti kiegészítő biztosítás nyereségrészesedésre (többlethozam-visszajuttatásra) nem jogosít.
c) Mind a szerződő díjfizetése, mind a Biztosító teljesítése Euróban történik.

4.

A közlekedési baleset fogalma
a) A baleset jelen különös feltételek értelmében a biztosított akaratától független, testét érő hirtelen külső mechanikai vagy kémiai
hatás, amely a baleset időpontjától számított egy éven belül maradandó testi károsodást von maga után.
b) A Biztosító kizárólag olyan balesetekért vállal kockázatot, melyek az által következnek be, hogy a biztosított személy
• járművet vezet (vagy használ), a közlekedési szabályoknak megfelelően,
• utasként vasúti, vagy vízi járművet, vagy függővasutat, ill. ülőliftet vesz igénybe a szállítási feltételeknek megfelelően,
• légi utasként önálló meghajtással rendelkező (légcsavaros vagy sugármeghajtású) repülőgépet vesz igénybe, melyet személyszállításra engedélyeztek. (Légi utasnak minősül az, akinek a tevékenysége a légi jármű működésével nincs okozati összefüggésben, a személyzetnek nem tagja.)
• más tömegközlekedési eszközt az utazási (szállítási) feltételeknek megfelelően használ,
• a közlekedési szabályok betartásával gyalogosként közlekedési baleset sérültje lesz.
c) Közlekedési balesettel összefüggő balesetnek számítanak a következő, a biztosított akaratától független, közlekedéssel összefüggő alábbi események is:
• égések, forrázások, villámcsapás vagy elektromos áramütés,
• gázok, vagy gőzök belélegzése, mérgező vagy maró hatású anyagok szervezetbe kerülése, hacsak ezen hatások nem fokozatosan következnek be,
• tagok ficamodása, valamint végtagokon és a gerincen található izmok, inak, szalagok izületi tokok rándulásai és szakadásai a
tervezett mozgásfolyamattól való hirtelen eltérés következtében.
d) Nem minősül közlekedési balesetnek:
• a gyalogost érő olyan baleset, amelynek bekövetkeztében semmilyen mozgó jármű nem hatott közre,
• a kerékpárost érő olyan baleset, amelyben más jármű, vagy gyalogos közlekedése nem hatott közre,
• a jármű utasát ért olyan baleset, amely nem a jármű vagy más jármű haladásával, illetve megállásával összefüggésben következett be.
e) A betegségek nem minősülnek balesetnek, a fertőző betegségek pedig nem tekinthetők baleset következményeinek.

5.

A biztosítás tartama, korhatárok

6.

Biztosítási díj

7.

Biztosítási összeghatárok
a) Minimális biztosítási összeg: 1.500 Euró
b) Maximális biztosítási összeg biztosítottanként: azonos a főbiztosítás biztosítási összegével

8.

A biztosítás területi hatálya
A biztosítási védelem az egész Föld területére kiterjed.

9.

Egyéb feltételek

Kiegészítő biztosítás, amely minden olyan folyamatos díjfizetésű főbiztosítási módozathoz megköthető, melynek a feltételei
ezt lehetővé teszik.

a) A biztosított belépési kora 0 és 70 év között lehet, amennyiben ezt a főbiztosítás belépési korra vonatkozó feltételei nem
korlátozzák.
b) Maximális életkor lejáratkor: 75 év, de legfeljebb a főbiztosítás maximális lejárati kora.
c) Maximális tartam: a főbiztosítás díjfizetési időtartama.
a) A biztosítási díjakat addig kell fizetni, ameddig a biztosított személy él, de legfeljebb a főbiztosítás lejártáig.
b) A biztosítási díjfizetés tartamának felső határa: a főbiztosítási díjfizetés időtartamának lejárta, legfeljebb a biztosított 75.
életéve.
c) A biztosítási díjfizetés minimális időtartama: 1 év

Jelen Különös Szerződési Feltételek a GRAWE Életbiztosító Zrt-vel kötött biztosítási szerződés részét képezik, feltéve, hogy a
biztosítási szerződést jelen különös szerződési feltételekre hivatkozással kötötték. Az itt nem szabályozott kérdésekben a GRAWE
Életbiztosító Zrt. Eurós Általános Balesetbiztosítási Feltételei és a hatályos jogszabályok az irányadók. A kizárásokat valamint a
Biztosító mentesülésének eseteit az Eurós Általános Balesetbiztosítási Feltételek szabályozzák, melyek ezen kiegészítő biztosításra
is vonatkoznak.

