
Lapunk megjelenését támogatják:

Tisztelt Kollégák!

TÁJÉKOZTATÓ
az Európa Biztosító Rt.-vel kötött biztosítási szerződésről

Az MTESZ és az Európa Biztosító Rt. között olyan 
szerződés van érvényben, mely szerint szerződő és a 
tagegyesületek által munkaviszonyban foglalkozta
tott nem nyugdíjas dolgozókra, továbbá az MTESZ 
tagegyesületek legalább kettő hónapos tagsági 
viszonnyal rendelkező nyilvántartott tagjaira az 
MTESZ biztosítást kötött az alábbi szolgáltatásokkal: 

A biztosító kockázatviselése a világon bárhol, bár
mikor bekövetkező baleseti biztosítási eseményekre 
vonatkozik.

Szolgáltatások:

A biztosítási feltételek alapján a Biztosító
• baleseti eredetű halál esetén 40 000 Ft
• baleseti eredetű maradandó 30%-100% egész

ségkárosodáskor 100 000 Ft-nak az egészség- 
károsodás mértékével megegyező hányada

összeget fizet ki.
Balesetből eredő maradandó egészségkárosodás 

mértéke végtagok ill. szervek teljes elvesztésekor:
• mindkét szem látóképességének elvesztése 100%
• mindkét felkar, alkar vagy kéz elvesztése 100%
• egyik alsó és felső végtag együttes elvesztése 100%
• mindkét comb elvesztése 100%
• mindkét lábszár elvesztése 90%
• egyik comb vagy egyik felkar elvesztése 80%
• egyik alkar vagy egyik lábszár elvesztése 70%
• beszélőképesség elvesztése 70%

• mindkét fül hallóképességének teljes elvesztése 70%
• jobb kéz elvesztése (csuklón alul) 65%
• bal kéz elvesztése (csuklón alul) 55%
• egyik szem látóképességének teljes elvesztése 35%
• térd teljes mozgásképtelensége 30%

A biztosító orvosa állapítja meg a baleseti ma
radandó egészségkárosodás mértékét, a fenti táblázat
ban felsorolt esetekben azonnal, egyéb esetekben 
pedig legkésőbb a balesetet követő két éven belül.

Amennyiben a biztosított kedvezményezettet nem 
jelöl, a biztosított baleseti halála esetén a haláleseti 
szolgálati összeg az együttélő házastársat vagy élet
társat, ilyennek nem létében a biztosított örökösét 
illeti meg. A baleseti eredetű, maradandó egész
ségkárosodási összeg a biztosítottat illeti, feltéve, ha 
másként nem rendelkezett.

A biztosítottak vonatkozásában a személyükre 
szóló biztosítás a biztosítóval szemben támasztható 
minden igény nélkül megszűnik:
• ha a biztosítottnak a szerződővel, tagegyesülettel 

a munkaviszonya, illetve tagsági viszonya meg
szűnik,

• a biztosított halálával (a haláleseti szolgáltatás 
teljesítésével).

A biztosítási eseményt, a szolgáltatási igénnyel 
együtt a biztosítóhoz, annak bekövetkeztétől 
számított nyolc napon belül be kell jelenteni. Ha a 
biztosítási eseményt (szolgáltatási igényt) olyan
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időben jelentették be, hogy emiatt lényeges körül
mények ki déri the tétlenné váltak, a biztosító megta
gadhatja a szolgáltatás teljesítését.

A szolgáltatásokhoz szükséges iratok:

• a szolgáltatás iránti bejelentés
• a munkáltató/tagegyesület igazolása a biztosí

tóid jogviszonyról
• a balesetet igazoló hivatalos okmány
• hatósági eljárás esetén a határozat
• halál esetén a halotti anyakönyvi kivonat
• amennyiben a kedvezményezett a biztosított 

örököse, az örököst megállapító közjegyzői vagy 
bírósági határozat.

A biztosító vállalja, hogy a biztosítottat, illetve 
kedvezményezettet megillető összeget a szolgál
tatáshoz szükséges összes irat beérkezését követő 15 
napon belül a biztosítottnak, illetve kedvezmé
nyezettnek közvetlenül kifizeti.

Mentesülések:

A balesetbiztosítási összeget a biztosító nem fizeti 
ki, ha bizonyítást nyer, hogy a biztosítási esemény:

• a kedvezményezett szándékos magatartásának 
következménye,

• a biztosított szándékos vagy súlyosan gondatlan 
magatartásának következménye,

• jogosítvány nélküli, vagy ittas állapotban történt 
gépjárművezetés közben következett be, és 
mindkét esetben a biztosított más közlekedésren
dészeti szabályt is megszegett,

• bekövetkeztekor a biztosított kábító, bódító 
szerek hatása alatt állt, vagy egyéb vegyi anyagot 
bódító szerként alkalmazott és a káresemény 
ezzel okozati összefüggésben következett be,

• azzal okozati összefüggésben következett be, 
hogy a biztosított olyan gyógyszert szedett, ame
lyet számára nem orvos rendelt,

• a biztosított súlyosan ittas állapotával okozati 
összefüggésben következett be,

• atommag szerkezetének módosulása, radioaktív 
sugárzás, vagy egyéb ionizált sugárzás miatt 
következett be,

• a biztosítottnak háborús eseményekben, valame
lyik fél mellett történő aktív részvétele miatt 
következett be.

Budapest, 1997. január hó

Az Európa Biztosító Rt. 
tájékoztatóját beküldte: 

Késmárky István
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