
GRAWE ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. EURÓS
50%-os, vagy annál súlyosabb baleseti rokkantságra szóló  

kiegészítő balesetbiztosításának különös feltételei
(UI50E)

Hatályos: 2021. 01. 01-től
1. A biztosítási termék megjelölése: UI50E

2. A biztosítás jellemzője
Kiegészítő biztosítás, amely minden olyan folyamatos díjfizetésű főbiztosításhoz megköthető, melynek a feltételei ezt 
megengedik.

3. Biztosítási események és szolgáltatások
A GRAWE Életbiztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) a szerződő díjfizetése ellenében az alábbi szolgáltatásokat 
nyújtja:
a) Ha a biztosított a főbiztosítás díjfizetési időtartamán belül és a 75. életévének betöltése előtt balesetet szenved, és 

az ezt követő egy éven belül e baleset következtében tartós, 50%-os vagy azon felüli mértékű rokkantsága (mara-
dandó egészségkárosodása) marad vissza, akkor a tartós rokkantság esetére szóló baleseti kiegészítő biztosításnak 
a baleset időpontjában megfelelő,  teljes összege kerül kifizetésre. Ha a megállapított rokkantsági fok 50% alatt ma-
rad, e szerződés alapján szolgáltatás nem jár. 

b) A tartós rokkantság esetére szóló baleseti kiegészítő biztosításból eredő kockázatviselés csak addig áll fenn, amíg 
a főbiztosítás hatályban van. A tartós rokkantság esetére szóló baleseti kiegészítő biztosításnak díjfizetés nélküli 
biztosítássá történő átalakítása és visszavásárlása kizárt. A tartós rokkantság esetére szóló kiegészítő biztosítás 
nyereségrészesedésre (többlethozam-visszajuttatásra) nem jogosít.

c) Mind a szerződő díjfizetése, mind a Biztosító teljesítése Euróban történik.

4. A biztosítás tartama, korhatárok
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 futamidő: a főbiztosítás díjfizetési időtartama

5. Biztosítási díj
a) A biztosítási díjakat addig kell fizetni, ameddig a biztosított él, de legkésőbb 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

6. Biztosítási összeghatárok
a) Minimális biztosítási összeg: 8.000 Euró
b) Maximális biztosítási összeg biztosítottanként: 64.000 Euró, a maximális biztosítási összeg meghatározásánál azo-

nos Szerződő és Biztosított esetén az UI, UI50 és az UIG kiegészítő biztosítások biztosítási összegét együttesen 
kell figyelembe venni.

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

8. Egyéb feltételek
Jelen Különös Szerződési Feltételek  a GRAWE Életbiztosító Zrt-vel kötött biztosítási szerződés részét képezik, felté-
ve, 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.


