
  Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosí-
tó) a jelen biztosítási feltételek alapján kötött szerződés értelmében, a 
szerződésben megjelölt díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy az 
1. pontban leírt biztosítási események bekövetkezése esetén a szerződés 
szerinti szolgáltatást nyújtja.

1.	 Biztosítási	esemény
1.1.  Biztosítási esemény egy biztosítottnak a kockázatviselés időszakán 

belül
 a) bármely okból bekövetkezett halála,
 b)  a biztosított együttélő házastársának, élettársának bármely ok ból 

bekövetkezett halála.
1.2.  A biztosítási esemény bekövetkeztének időpontja a halál időpontja.

2.			 Várakozási	idő
 	A	 biztosító	 a	 jelen	 külön	 feltételben	 meghatározott	 szolgáltatási	

igény	megnyílásához	a	biztosítottnak	a	szerződésbe	történő	belé-
pésétől	a	kockázatviselés	kezdetére	–	eltérő	megállapodás	hiányá-
ban	–	3	havi	várakozási	időt	köt	ki,	kivéve,	ha	a	biztosított	baleset	
vagy	heveny	fertőző	betegség	folytán	halt	meg.

3.			 Kizárt	kockázatok
  Az	UNION-Kompakt	Csoportos	élet-,	baleset-,	egészségbiztosítás	

Általános	Biztosítási	Feltételek	16.	pontjában	foglaltakon	túlme-
nően	 a	 biztosítási	 szolgáltatásból	 ki	 van	 zárva,	 ha	 a	 biztosított	
halála	összefüggésbe	hozható:

3.1.	 	a	már	fennálló,	szerződés	megkötését	megelőző	5	éven	belül	diag-
nosztizált	megbetegedésével,

3.2.	 	HIV-vírus	(AIDS)	és	ennek	mutánsai	révén	kialakult	fertőzésével,
3.3.	 	pandémiás	(járványos)	fertőzés	során	kialakult	megbetegedésével.

4.	 A	biztosító	mentesülése
 	Az	UNION-Kompakt	Csoportos	élet-,	baleset-,	egészségbiztosítás	

Általános	Biztosítási	Feltételek	17.	pontjában	foglaltakon	túlme-
nően	mentesül	a	biztosító	a	biztosítási	összeg	kifizetése	alól,	ha	a	
biztosított	 a	 szerződéskötéstől	 számított	 2	 éven	 belül	 elkövetett	
öngyilkossága	következtében	halt	meg.

5.			 A	biztosító	szolgáltatása
  Az egyes biztosítási események bekövetkezése esetén a biztosító a 

választott kockázatnak a biztosítottra vonatkozó, a szerződésben 
meghatározott biztosítási összeget kifizeti a kedvezményezett 
részére.

6.		 A	biztosító	teljesítése
6.1.  A biztosító a szolgáltatási igényt az UNION-Kompakt Csoportos 

élet-, baleset-, egészségbiztosítás Általános Biztosítási Feltételek 
19. pontjában foglaltak szerint teljesíti.

6.2.  Az UNION-Kompakt Csoportos élet-, baleset-, egészségbiztosítás 
Általános Biztosítási Feltételek 19.5. pontjában foglaltakon túl-
menően az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

 a) a halotti anyakönyvi kivonat másolata,
 b) a halottvizsgálati bizonyítvány másolata, 
 c) halál utáni jelentés másolata,
 d)  amennyiben a halál betegség következtében állt be, a betegség 

kezdeti időpontjának és lefolyásának, valamint a halál körül-
ményeinek tisztázásához szükséges iratok (kezelőorvosi igazo-
lás, zárójelentés, halotti epikrízis, boncjegyzőkönyv stb.)

 e)  külföldön bekövetkezett halál esetén a halál körülményeiről a 
külföldi hatóság által kiállított okirat hiteles magyar fordítása,

 j)  a kedvezményezett(ek) személyi igazolványának és lakcímkár-
tyájának másolata(i), kiskorú kedvezményzett(ek) esetén gyám-
hatósági határozat másolata

 f)  a kedvezményezett jogosultságát igazoló okirat másolatát (pl. 
jogerős hagyatékátadó végzés, öröklési bizonyítvány).

7.			 Egyéb	rendelkezések
  A Különös Feltételekben foglaltak az UNION-Kompakt Csoportos 

élet-, baleset-, egészségbiztosítás Általános Biztosítási Feltételeivel 
együtt érvényesek. Jelen szerződési feltételekben nem szabályo-
zott kérdésekben az UNION-Kompakt Csoportos élet-, baleset-, 
egészségbiztosítás Általános Biztosítási Feltételek rendelkezéseit 
kell alkalmazni.
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