Pannónia Általános Biztosító Zrt.
www.pannoniabiztosito.hu

A MUNKAHELYI BALESETBIZTOSÍTÁS
KÜLÖNÖS FELTÉTELEI
(MK1403)

Jelen biztosítási szerzôdésre a Multivédelem vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési feltételei (ÁSZF1403)
valamint a jelen különös feltételek együttesen érvényesek.
Ha az általános valamint a különös feltételekben foglalt
feltételek egymástól eltérnek, a különös feltételekben
foglaltak irányadóak.

1. A Biztosított, a szolgáltatásra jogosultak köre
1.1. A jelen munkahelyi baleset-biztosítás alapján Biztosított
az alapbiztosítás szabályai szerint biztosítottnak minôsülô
(továbbiakban munkáltató)
1.1.1. természetes személy, illetve a kár idôpontjában vele
munkaviszonyban álló személyek, valamint – ilyen minôségükben – a munkáltató természetes személy segítô családtagjai
(a továbbiakban együttesen: Biztosított),
1.1.2. szervezettel a kár idôpontjában, munkaviszonyban álló
személyek (a továbbiakban együttesen: Biztosított).

2.1.1. a munkahelyén, illetve azon kívül hivatalos munkavégzés
közben,
2.1.2. a munkahelyén kívül, saját gépjármûve* vagy a munkáltató tulajdonában lévô vagy általa lízingelt, és munkavégzés
céljára átadott (szolgálati) gépjármû – foglalkozás körében
végzett munkához kapcsolódó – igazolt használata (kiküldetés)
közben,
2.1.3. a lakás és a munkahely közötti, megszakítás nélküli útvonalon való közlekedése során, akaratán kívül hirtelen fellépô
olyan külsô behatás (baleset) éri,
amelynek következtében
G
a balesettôl számított egy éven belül meghal,
G
a balesetbôl eredôen maradandó teljes (100%-os)
egészségkárosodást szenved,
G
a balesetbôl eredôen maradandó 10%-os vagy azt
meghaladó egészségkárosodást szenved,
G

sérülést szenved (csonttörés, csontrepedés vagy olyan
sérülés, amely 10%-on aluli maradandó egészségkárosodást okoz, illetve legalább 28 nap munka- vagy
G

G

1.2. A baleset-biztosítási szolgáltatásra – a haláleseti szolgáltatás kivételével – a Biztosított jogosult. A haláleseti
szolgáltatást a Biztosító – a Biztosított által megnevezett
kedvezményezett hiányában – a Biztosított örököse(i)
számára nyújtja.

2. Biztosítási esemény
2.1. Biztosítási eseménynek minôsül, ha szervezett munkavégzés
során vagy azzal összefüggésben a Biztosítottat

Ügyfélszolgálat:

a balesetbôl eredôen múlékony munkaképtelenséggel járó

keresôképtelenséggel jár),
a balesetbôl eredô nyolcnapos vagy azt meghaladó
kórházi fekvôbeteg-kezelésre szorul,
balesetbôl eredôen égési sérülést szenved.

(* saját gépjármû esetén a tulajdonjogot a Biztosítottnak szerzôdéssel kell
igazolnia.)

2.2. Nem minôsül biztosítási eseménynek
2.2.1. megemelés, a rándulás, a habituális ficam, a patológiás
törés, a fogtörés, a fagyás, bármely okra visszavezethetô fertôzés,
a napszúrás és a hôguta;
2.2.2. az öngyilkosság, az öncsonkítás vagy ezek kísérlete még
akkor sem, ha azt a Biztosított tudatzavarában, illetve gyógyszerek,
gyógyszernek nem minôsülô szerek hatása alatt követte el.
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A Pannónia Általános Biztosító Zrt. jelen különös feltételekben foglaltak szerint és az abban leírt módon arra vállal
kötelezettséget, hogy a jelen feltételekben meghatározott
biztosítási esemény bekövetkezte esetén az alábbiak szerint
baleset-biztosítási összeget fizet.

telefon: +36 1 886 6900
telefax: +36 1 886 6909

Pannónia Általános Biztosító Zrt.
www.pannoniabiztosito.hu

3. A kockázatviselés helye

5. A biztosítási összeg

A jelen feltételek szempontjából a kockázatviselés helye
kizárólag a Magyar Köztársaság területe.

5.1. A munkahelyi baleset-biztosítás minimális biztosítási
összege személyenként 200 000 forint, melyet a munkáltató
választása szerint – személyenként 2 millió forint összeghatárig – személyenként egységesen többszörözhet
(legfeljebb tízszerezhet). A fenti 1.1.1 és 1.1.2. pontokban
meghatározott biztosított személyek számától függetlenül a
Biztosító biztosítási évenként legfeljebb a biztosítási kötvényben megjelölt összegig áll helyt a jelen biztosításban
leírt biztosítási események esetén.

4. Kizárások
4.1. Nem terjed ki a biztosítás
4.1.1. a baleset elôtt bármely okból már károsodott, sérült,
csonkolt, illetôleg funkciójukban korlátozott testrészekre,
szervekre,
4.1.2. az olyan balesetekre, amelyek háborús, polgárháborús
eseményekkel, sztrájkkal, tüntetéssel, terrorcselekményekkel
közvetlen vagy közvetett okozati összefüggésben következtek be,
4.1.3. a sugárzó anyagok hatására bekövetkezett egészségkárosodásra vagy ilyen okból bekövetkezô baleseti halálra,
4.1.4. az elsô- és másodfokú égési sérülésekre, ha az a
testfelület kevesebb mint 20%-át érinti.

5.2. Amennyiben egy biztosítási esemény vonatkozásában a
kifizetendô összeg meghaladja az adott évre még nem felhasznált biztosítási összeget, akkor a Biztosító arányos
szolgáltatást teljesít.

6. A Biztosító szolgáltatása
6.1. A jelen munkahelyi baleset-biztosítás alapján a Biztosító
biztosítási eseményenként a munkáltató által választott
biztosítási összeg százalékban meghatározott részét fizeti ki a
Biztosított(ak)nak.

4.2. Nem téríti meg a Biztosító továbbá
4.2.1. a foglalkozási, munkaköri ártalomból eredô megbetegedést,
4.2.2. a Biztosítottak számára szervezett csoportos kulturális-, sport- és egyéb rendezvényen, kiránduláson bekövetkezett közlekedési balesetet.

6.2. A biztosítási esemény bekövetkeztekor fizetendô összegeket
(a biztosítási összeg %-ában megadva) az alábbi táblázat
tartalmazza:

A biztosítási esemény bekövetkeztekor fizetendô összegek
A Biztosító szolgáltatása

a) baleseti halál esetén

a biztosítási összeg 50%-a

b) baleset miatt bekövetkezô maradandó teljes
(100%-os) egészségkárosodás esetén

a biztosítási összeg 100%-a

c) baleseti maradandó, 10%-os vagy azt meghaladó
részleges egészségkárosodás esetén

a biztosítási összegnek a baleseti egészségkárosodás
mértéke szerinti arányos részét (6.4. pont)

d) balesetbôl eredô csonttörés, csontrepedés illetôleg
olyan sérülés, amely 10%-on aluli maradandó egészségokoz, illetve legalább 28 nap munka- vagy
keresôképtelenséggel jár

a biztosítási összeg 3%-a/biztosítási esemény
E térítés a Biztosítottat egy balesetbôl eredôen károsodást
egyszer illeti meg

e) balesetbôl eredô nyolcnapos vagy azt meghaladó
kórházi fekvôbeteg-kezelés esetén

a biztosítási összeg 3%-a/biztosítási esemény
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Biztosítási esemény
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Az égés, mint biztosítási esemény bekövetkezésekor fizetendô összegek
Sérülés a testfelület
0-20%-án

Sérülés a testfelület
21-60%-án

Sérülés a testfelület
61-100%-án

Elsôfokú égési sérülés

Biztosító nem
nyújt szolgáltatást

a biztosítási összeg
10%-a

a biztosítási összeg
25%-a

Másodfokú égési sérülés

Biztosító nem
nyújt szolgáltatást

a biztosítási összeg
15%-a

a biztosítási összeg
50%-a

Harmadfokú égési sérülés

a biztosítási összeg
25%-a

a biztosítási összeg
50%-a

a biztosítási összeg
100%-a

Negyedfokú égési sérülés

a biztosítási összeg
50%-a

a biztosítási összeg
100%-a

a biztosítási összeg
100%-a

Szájüreg, orrüreg, légcsô égési sérüléseinél a Biztosító szolgáltatása a biztosítási összeg 100%-a
Halálesetnél, amely égési sérülésekkel okozati összefüggésben következett be, a Biztosító szolgáltatása
a biztosítási összeg 100%-a
6.3. A maradandó egészségkárosodás [6.2. b) és 6.2. c) pont]
miatt kifizetésre kerülô biztosítási összegbôl a múlékony munkaképtelenség [6.2. d) és 6.2. e) pont] címén kifizetett biztosítási
összeget a Biztosító levonja.
Az egy balesetbôl eredô maradandó egészségkárosodás esetén
az egészségkárosodások %-os mértékei összegzôdhetnek, de
nem haladhatják meg a 100%-ot.
Az egy balesetbôl eredô többféle égési sérülésnél a biztosítási
összeg %-os mértékei összeadódhatnak, de nem haladhatják
meg a 100%-ot.

Amennyiben a szerzôdés hatálya alatt a Biztosított több
balesetet szenved el, a több balesetbôl eredô egészségkárosodások %-os mértékei együttesen a 100%-ot meghaladná, úgy a Biztosító maximum 100%-ot térít.
6.4. A baleset folytán bekövetkezett maradandó egészségkárosodás mértékét szervek, végtagok elvesztése, bénulása,
illetôleg funkciókiesése esetén az alábbi táblázat szerint kell
megállapítani.

Maradandó egészségkárosodás mértékének megállapítása
Térítés a biztosítási összeg %-ában

Mindkét szem látóképességének elvesztése, mindkét
felkar – alkar vagy kéz – elvesztése, egyik kar vagy kéz,
valamint comb vagy lábszár elvesztése
(felsô végtag + alsó végtag csonkolása)

100

Mindkét lábszár elvesztése

90

Egyik comb elvesztése, egyik felkar elvesztése

80

Egyik lábszár elvesztése, egyik alkar elvesztése, beszélôképesség teljes elvesztése, mindkét fül hallóképességének
teljes elvesztése

70

Egyik kéz elvesztése (csuklón alul)

65

Egyik láb teljes elvesztése (boka alatt)

40

Egyik szem látóképességének teljes elvesztése

35

Egyik fül hallóképességének teljes elvesztése

25

Egy szerv részbeni csonkolásánál a térítés mértéke az e pontban szereplô térítési százalékok megfelelô hányada.
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6.5. Baleset esetén a maradandó – teljes vagy részleges –
egészségkárosodás mértékét a Biztosító saját orvos szakértôje a
végleges állapot kialakulásakor, legkésôbb a biztosítási esemény
bekövetkezésétôl számított 15 hónap elteltével állapítja meg.
A Biztosító a maradandó egészségkárosodás mértékének
megfelelô biztosítási összeget a maradandó egészségkárosodás
mértékének megállapításától számított 15 napon belül teljesíti.

esemény kapcsán a Biztosított saját ruházatában igazoltan
keletkezett kárt.
6.9. A Biztosító a munkahelyi baleset-biztosítás alapján nyújtott
szolgáltatása összegébôl nem von le önrészesedést.
7. A Biztosító mentesülése
7.1. A Multivédelem vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési
feltételei (ÁSZF1403) 22. pontjában meghatározott mentesülési
okokon túl a Biztosító mentesül a biztosítási összeg kifizetése
alól, ha

6.5.1. Ha a maradandó egészségkárosodás mértéke a kárbejelentéstôl számított 6 hónapon belül nem állapítható meg, a
Biztosított kérelmére a Biztosító a saját orvos szakértôje által
vélelmezett, várható egészségkárosodás mértékének megfelelô
biztosítási összeg 50%-át elôlegként kifizetheti. Elôleg folyósítása
esetén a Biztosító a véglegesen megállapított biztosítási összeg-bôl az elôleget levonja.

7.1.1. a biztosítási eseményt jogellenesen a Biztosított szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása,
7.1.2. a Biztosított 2.1.3. pont szerinti halálát jogellenesen a
kedvezményezett szándékos magatartása okozta.

6.5.2. A balesettôl számított 2 év után meghatározott végleges
állapot alapján kifizetett összeg után, ugyanabból a balesetbôl eredô
esetleges további egészségromlásra a Biztosító nem vállal teljesítést.

6.7. Ha a Biztosított a Biztosító orvosa által megállapított
maradandó egészségkárosodás mértékével nem ért egyet, egy
mindkét fél által elismert független orvos-szakértôi testülethez
(orvosi bizottsághoz) fordulhat. A vizsgálat díját a Biztosító viseli.
A Biztosítottnak az orvosi bizottság elôtt való megjelenésével járó
kiadásait (utazási költségét II. o. vasúti jegyét) a Biztosító csak
abban az esetben viseli, ha a bizottság magasabb egészségkárosodási mértéket állapított meg, vagy a bizottság felülvizsgálatát a Biztosító kérte.
6.8. A Biztosító a választott biztosítási összegtôl függetlenül,
biztosítási összegen felül 50 ezer Ft-ig megfizeti a biztosítási

8. Egyéb rendelkezések
8.1. Az alapbiztosítás megszûnésével egyidejûleg a jelen biztosítás is megszûnik.
8.2. A jelen feltételekben nem érintett kérdésekben a Multivédelem vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési feltételeiben
(ÁSZF1403) valamint a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az
irányadók.
Pannónia Általános Biztosító Zrt.
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6.6. A maradandó egészségkárosodás mértékét a fenti táblázatban felsorolt szervek, illetve végtagok elvesztése esetén az
összes szükséges iratok bemutatásától számított 15 napon belül,
egyébként legkésôbb a balesetet követô 15 hónapon belül meg
kell állapítani. A táblázatban fel nem sorolt esetekben a maradandó egészségkárosodás mértékét a Biztosító orvosa állapítja
meg, ideértve az egyes szervek, illetve végtagok olyan funkciókiesését, amely nem jár azok elvesztésével.
Az egészségkárosodás mértékének megállapításánál nem a
foglalkozással összefüggô munkaképesség csökkenést, hanem a
bármely munka végzésénél egyaránt figyelembe vehetô általános
funkciókiesést kell értékelni.

7.2. A balesetet akkor kell súlyosan gondatlan magatartás által
okozottnak tekinteni különösen, ha a baleset a Biztosított
7.2.1. szándékosan elkövetett súlyos bûncselekménye folytán
vagy azzal összefüggésben következett be,
7.2.2. 0,8 ezrelék véralkohol- vagy 0,5 mg/l légalkoholszintet
meghaladó ittas állapotával okozati összefüggésben
övetkezett be,
7.2.3. gyógyszerek, gyógyszernek nem minôsülô szerek nem
megfelelô vagy nem az elôírásnak megfelelô adagolása, szedése
miatt keletkezett, illetve a baleset egyéb bódító/kábító szerek
hatása alatt következett be,
7.2.4. érvényes jogosítvány (vezetôi engedély) nélküli gépkocsivezetése közben következett be, és a Biztosított más közlekedésrendészeti szabályt is megszegett,
7.2.5. munkavállaló azon magatartására vezethetô vissza, hogy
neki felróható okból nem tartotta be a munkavédelmi
elôírásokat.
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