
 

Tájékoztató a cafeteria-kereten belül választható biztosítási szolgáltatásról 

Örömmel vesszük érdeklődését biztosításaink iránt! 

Az alábbiakban néhány szóban összefoglaljuk a főbb tudnivalókat balesetbiztosításról. 

1. UNION-Kompakt csoportos balesetbiztosítás 

Milyen esetben nyújt szolgáltatást a biztosító? 
A biztosítás alapvetően a kockázatviselés ideje alatt, ELŐZMÉNY NÉLKÜL bekövetkezett balesetek és azoknak az 
Ön egészségére ható következményeire nyújt szolgáltatást. Ha Önnek van már a biztosítás megkötésekor is fennálló 
maradandó, állandó egészségkárosodása, ezekkel kapcsolatban nem fizet a biztosítás.  
 
Milyen baleseti következményekre fizet a biztosító? 
 
Közlekedési balesetek: ha Ön közlekedés közben – akár a munkavégzés kapcsán, akár szabadidejében – 

közlekedési baleset során (definíció a feltételben található; pl. a metrókocsi kigyulladása NEM közlekedési baleset) 1-

100% mértékű maradandó egészségkárosodást szenved esetleg meghal, a biztosító kifizeti Önnek illetve örökösének 

a lenti táblázatban szereplő, Közlekedési baleseti rokkantság vagy Közlekedési baleseti halál vonatkozó 

összegét. A rokkantsági összeg a sérülés mértékével egyenesen arányos, tehát, ha a maradandó 

egészségkárosodás pl. 35%, akkor a kifizetésre kerülő összeg 350 000 Ft. 

A Baleseti rokkantság, Baleseti halál kockázat ugyanígy értendő, a különbség annyi, hogy ez nemcsak közlekedési 

balesetek esetén térít, hanem akár háztartási baleset során elszenvedett sérülésekre is. 

Ha a maradandó károsodás mértéke eléri a 80%-ot és a magyar társadalombiztosítás illetékes szerve nem 

rehabilitálható kategóriát állapít meg, akkor kifizetjük Önnek a fentieken túl az 2 000 000 Ft biztosítási összeget is. 

Egy baleseti eredetű csonttörés esetén 30 000 Ft-ot térít a biztosítás, függetlenül az egy balesetben eltörött csontok 

számától. 

Ha egy baleset kapcsán Ön kórházi ápolásra szorul, a biztosító minden kórházban töltött napra kifizeti a 3 500 Ft 

napi térítést, legfeljebb 365 napra egy baleset kapcsán.  

Baleseti csomag 

Kockázat 
Biztosítási összeg 

(Ft) 

Baleseti halál 2 000 000 

Közlekedési baleseti halál 2 000 000 

Kórházi ápolás napi térítés (baleseti okú, 1-365 nap) 3500  

Baleseti rokkantság (1-100%) (arányos térítés) 2 000 000 

Közlekedési baleseti rokkantság (1-100%)(arányos térítés) 2 000 000 

Teljes és végleges munkaképtelenség kockázat 
(79% mértéket meghaladó, nem rehabilitálható 
egészségkárosodás) 1 000 000 

Csonttörés (baleseti okú) 30 000 

Díj/fő/hó 1 211 

 
Reméljük, jelen tájékoztatóval segítettünk döntést hozni abban, hogy a munkáltatója által nyújtott cafeteria-keretének 

felhasználásáról felelősen dönthessen. Amennyiben további kérdései vannak a biztosítással kapcsolatban, kérjük 

keresse munkatársunkat: 

Név:  RÉVÉSZ HILDA 

Elérhetőség: 06 / 30 /477 9216  UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 


