Biztosítási ajánlat és
EKK kódú záradék
a jogi személyek és jogi személynek nem minősülő vállalkozások által flotta
kötelező felelősségbiztosításhoz vagy flotta casco biztosításhoz köthető kiegészítő
életbiztosításhoz

A gépjármű-felelősségbiztosításhoz vagy flotta casco biztosításhoz köthető kiegészítő életbiztosítás szerződési
feltételeinek 2., 3., 4., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 23., 25.,
26., 33., 48., 49. pontjaiban foglalt rendelkezésektől eltérően a szerződő felek az alábbiakban állapodnak meg.

A biztosítás tárgya
A 2. pont helyett: A biztosító a biztosítási díj megfizetése
ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási
esemény bekövetkezte esetén a jelen szerződési feltételek szerint a biztosítási szerződésben meghatározott
szolgáltatásokat teljesíti. A jelen szerződési feltételek
szerinti kiegészítő életbiztosítás kockázati (halál esetére
szóló) életbiztosítás, mely tartalmazza a baleseti eredetű
halálra és a baleseti eredetű maradandó egészségkárosodásra szóló kockázati elemeket is.

A biztosítási szerződés alanyai
A szerződő
A 3. pont helyett: A kiegészítő életbiztosítás szerződője az
az alapbiztosítás szerződőjével azonos jogi személy és
jogi személynek nem minősülő vállalkozás, aki a kiegészítő életbiztosítási szerződés megkötésére ajánlatot tett,
és a biztosítás díját fizeti. A szerződői pozícióban csak
egy személy szerepelhet. A szerződő jogosult a szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.

Jelen feltételek értelmében biztosított az a gépjármű,
melyre az alapcasco biztosítást megkötötték, vagy amelynek üzemben tartója az alapbiztosításnak minősülő
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik.

A szerződés hatálybalépése, a kockázatviselés
kezdete
A 10. pont helyett: Ha a felek másként nem állapodnak
meg, a biztosítás azonnal, az ajánlat aláírásának időpontjában lép hatályba.
A 11. pont helyett: Az alapbiztosítással biztosított egyes
(gép)járművek tekintetében a kiegészítő életbiztosítás
kockázatviselési kezdete megegyezik az alapbiztosításéval, azzal a feltétellel, hogy az legkorábban a kiegészítő
életbiztosítás hatálybalépésével kezdődik meg.
Ha a kiegészítő életbiztosítás hatálya alatt az alapbiztosítás korábban nem biztosított (gép)járművekre is kiterjed,
akkor e (gép)járművek tekintetében a kiegészítő életbiztosítás kockázatviselési kezdete megegyezik az alapbiztosításéval.
A 12. pont a jelen záradékkal megkötött életbiztosításra
nem alkalmazható.
A 13. pont a jelen záradékkal megkötött életbiztosításra
nem alkalmazható.

A biztosítási esemény

A 4. pont helyett: A kiegészítő életbiztosításban biztosítottak az alapbiztosítási szerződéssel biztosított
· 1-5 férőhellyel rendelkező személygépkocsi vagy
terepjáró vezetője és utasai,
· 6-9 férőhellyel rendelkező személygépkocsi vezetője
és utasai,
· autóbusz, tehergépkocsi, különleges felépítményű
gépjármű, közúti vagy mezőgazdasági vontató vezetője és legfeljebb két fő kísérője. Ezen járművek utasaira
nem terjed ki a biztosítás.

A 14. pont helyett: A jelen szerződési feltételek szerint
biztosítási esemény
a) a jelen záradék 4. pontjában meghatározott
biztosított(ak)nak az alapbiztosítási szerződéssel biztosított gépjármű üzemeltetése közben, a kockázatviselési időszak alatt bármely okból bekövetkezett halála,
b) a jelen záradék 4. pontjában meghatározott
biztosított(ak)nak az alapbiztosítási szerződéssel biztosított gépjármű üzemeltetése közben bekövetkezett
balesetből eredő halála,
c) a jelen záradék 4. pontjában meghatározott
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A biztosított

A 15. pont kiegészül: A gépjármű üzemeltetése közben
bekövetkezett halálnak a gépjárműben történő utazás
vagy annak vezetése során bekövetkezett bármely okú
halál minősül.

A biztosítás díja
A 23. pont helyett: A kiegészítő életbiztosítás díjfizetése
(első biztosítási díj, minden későbbi biztosítási díj) megegyezik az alapbiztosításával.

A biztosító szolgáltatása
A 25. pont helyett: A biztosító a szerződésben meghatározott biztosítási díj megfizetése ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási eseménynek a biztosítás
hatálya (a kockázatviselés ideje) alatti bekövetkezte esetén biztosítottanként az alábbi egyösszegű szolgáltatásokat nyújtja a szolgáltatásra jogosultnak, tekintettel a 26.
pontban foglalt rendelkezésekre is:
a) a 14. a) pont alapján biztosítási eseménynek minősülő, bármely okból bekövetkező halál esetén 100 000 Ft
egységnyi összegnek a szerződésben rögzített egységszámmal szorzott összegét (rögzített biztosítási
összeg);
b) a 14. b) pont alapján biztosítási eseménynek minősülő baleseti eredetű halál esetén: 500 000 Ft-ot (rögzített biztosítási összeget).
Jelen szolgáltatás a 25. a) pontban leírt szolgáltatást
meghaladóan értendő.
c) a 14. c) pont alapján biztosítási eseménynek minősülő

baleseti eredetű, maradandó teljes, 100%-os egészségkárosodás esetén: 1 000 000 Ft-ot (rögzített biztosítási
összeget),
d) a 14. c) pont alapján biztosítási eseménynek minősülő
baleseti eredetű, 10%-ot meghaladó mértékű, maradandó egészségkárosodás esetén a teljes (100%-os)
rokkantságra érvényes, rögzített biztosítási összegnek
az egészségkárosodás mértékével arányos részét.
A 26. pont második bekezdése a jelen záradékkal megkötött életbiztosításra nem alkalmazható.

A biztosító szolgáltatására jogosultak köre
A 33. pont helyett: A 25. d) és e) pontban a baleseti eredetű maradandó egészségkárosodásra vonatkozó biztosítási összeg felvételére a biztosított jogosult.
A 25. a) és b) pontban a kockázati (halál esetére szóló)
életbiztosításra, valamint a 25. c) pontban a baleseti
eredetű halálra meghatározott haláleseti rögzített biztosítási összeget a biztosító a biztosított örökösének
fizeti ki, feltéve, hogy nem jelöltek meg kedvezményezettet.

A szerződés megszűnése
A 48. 49. pont a jelen záradékkal megkötött életbiztosításra nem alkalmazható.
Budapest, 2014. március 15.

Allianz Hungária Zrt.
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biztosított(ak)nak az alapbiztosítási szerződéssel biztosított gépjármű üzemeltetése közben bekövetkezett
balesetből eredő, 10%-ot meghaladó mértékű maradandó egészségkárosodása.
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Alulírott szerződő ajánlatot teszek
A fenti záradékkal ellátott kiegészítő életbiztosítás megkötésére ____________ egységnyi szolgáltatással*,
éves, féléves, negyedéves** díjfizetés alapján ________ Ft/év díjjal a ____________ szerződésszámú

O
O

Flotta gépjármű-felelősségbiztosítási, vagy
Flotta casco biztosítási

szerződéshez.

Dátum: ____________ , _____ év ___ hó ___ nap

___________________
a szerződő (cégszerű) aláírása
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___________________
(A jelen ajánlatot és záradékot átvettem.)
az üzletszerző aláírása

* A halál esetére szóló egységnyi szolgáltatás (kockázati életbiztosítási szolgáltatás) többszörözésének mértéke. Az egységnyi
szolgáltatás 100.000 Ft.
** Kérjük a választott díjfizetési gyakoriságot aláhúzni!
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