Baleseti eredetű égési sérülésre szóló biztosítás
1.

Biztosítási esemény
A Biztosítottnak a Biztosító rá vonatkozó kockázatviselésének hatálya alatt bekövetkező
baleseti eredetű égési sérülése.
Jelen biztosítási feltétel szerint baleset a szerződés hatálya alatt a Biztosított akaratától
függetlenül, hirtelen fellépő, olyan külső behatás, amelynek következtében a biztosított
a balesetet követő 1 éven belül múlékony vagy maradandó sérülést szenved vagy
meghal.

2.

Biztosítási szolgáltatás
A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító a Mellékletben és Adatközlőben
meghatározott, az adott biztosítottra vonatkozó a balesetkor aktuális biztosítási
összegnek az égési sérülés súlyosságától függő részét fizeti ki.
A térítés mértéke az égési sérülés fokától és kiterjedtségétől függően a következő:
Térítés:
a
biztosítási összeg
táblázat
szerinti
százaléka
Mélység

Testfelület

0-10%

11-40%

41-100%

I. fokú

-

-

10%

II. fokú

10%

25%

50%

III. fokú

50%

100%

200%

Ha a Biztosított egy biztosítási esemény következtében többféle fokú és/vagy
kiterjedtségű égési sérülést szenved, akkor a Biztosító a szolgáltatásának mértékét a
legmagasabb fokú és/vagy kiterjedtségű sérülés figyelembevételével állapítja meg.
A Biztosított igazoltan az égési sérülések következtében hal meg, akkor a Biztosító a
kedvezményezett részére az égési sérülések fokától és kiterjedtségétől függetlenül a
balesetkor aktuális összeg 100%-át fizeti, de levonásba helyezi az addig erre a
sérülésre már kifizetett összegeket.
Az égési sérülés mértékét az okozati összefüggés fennállását a biztosító orvosa állapítja
meg és az független más hatósági, egészségügyi vagy biztosítási szerv döntésétől.
3.

A
Biztosító
szolgáltatása
az
Általános
Feltételek
X.
pontjában
meghatározottakon kívül nem kerül kifizetésre, ha bizonyítást nyer, hogy az égési
sérülés a Biztosított jogellenes, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával
összefüggésben következett be.
A biztosítási esemény akkor minősül súlyosan gondatlanul okozottnak, ha
a)
b)
c)

az a Biztosított súlyosan ittas állapotával (2,51 ezrelék, illetve annál magasabb
véralkoholszint) közvetlen okozati összefüggésben következett be, vagy
az a Biztosított jogosítvány nélküli, vagy ittas gépjárművezetése közben
következett be, és mindkét esetben a biztosított más közlekedésrendészeti szabályt
is megszegett, vagy
az a Biztosított kábító vagy bódító hatású anyag, vagy egyéb vegyi anyag
bódítószerként történő használatával kapcsolatos befolyásoltsága alatt, vagy azzal
összefüggésben történt, vagy
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d)
4.

a Biztosított engedélyhez kötött tevékenységet megfelelő engedély nélkül végzett.

A Szerződőnek a biztosítási szolgáltatás igénybevételéhez
Feltételek XI/1. pontjában megadottakon kívül az alábbi
eljuttatnia a Biztosítóhoz:




az Általános
iratokat kell

kórházi zárójelentés,
a sérülést és annak következményeit dokumentáló orvosi igazolások,
üzemi baleset esetén az arról készült jegyzőkönyvet,

A biztosított halála esetén továbbá:


5.

a halotti anyakönyvi kivonat,
a halottvizsgálati bizonyítvány.

A jelen balesetbiztosításra az AEGON Csoportos
Feltételei érvényesek a fenti kiegészítések mellett.
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