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Betegségbiztosítás 

Biztosítási termékismertető 

A társaság: MetLife Europe d.a.c. Magyarországi Fióktelepe  A termék: Critical Care 
  Magyarország; Cg. 01-17-000934 

  Szabályozási státusz: aktív 

 
Ez a dokumentum tájékoztatja Önt a jelen betegségbiztosítás termékre vonatkozó kiemelt információkról. A jelen 
termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a Metlife Europe d.a.c. Critical Care 
1 (MET-801; MET-802; MET-803; MET-804), Critical Care 7 (MET-805; MET-806; MET-807; MET-808) és Critical 
Care 32 (MET-809; MET-810; MET-811; MET-812) betegségbiztosítások Általános Biztosítási Szabályzatában érhető 
el. 
 

Milyen típusú biztosításról van szó? 

A biztosító a biztosított egészségével kapcsolatos biztosítási eseményekre nyújt szolgáltatást. 
A betegségbiztosítási események és szolgáltatások rendkívül széles köre lehetőséget biztosít a szerződő számára 
arra, hogy a maga vagy szerettei egészségével kapcsolatos eseményekre megfelelő biztosítási fedezetet válasszon. 
 

Mire terjed ki a biztosítás? 
Critical Care 1 

 Rosszindulatú daganat 
Critical Care 7 

 Critical Care 1 
 Szívizominfarktus 
 Agyi érkatasztrófa 
 Szívkoszorúér műtét 
 Veseelégtelenség 
 Aplasztikus Anémia (csontvelő elégtelenség) 
 Vakság 

Critical Care 32 

 Critical Care 7 
 Szívbillentyű műtét 
 Aorta műtét 
 Egyéb súlyos szív-koszorúér betegség 
 Elsődleges kisvérköri hipertónia 
 Végállapotú tüdőbetegség 
 Végállapotú májbetegség 
 Végállapotú betegség 
 Heveny, középsúlyostól súlyosig terjedő B, 

C hepatitis vírus okozta májgyulladás 
 Szervátültetés 
 Kóma (eszméletvesztés) 
 Vigil kóma (Apalliumos szindróma) 
 Agyvelőgyulladás 
 Bakteriális agyhártyagyulladás 
 A gerincvelő szürkeállományának 

gyulladása (Poliomyelitis-Gyermekbénulás) 
 Alzheimer kór/Súlyos szellemi leépülés (60 

éves kor előtt) 
 Parkinson kór 
 Súlyos fejsérülés 
 Szklerózis multiplex 
 Végtagbénulás 
 Beszédképesség elvesztése 
 Siketség 
 Nagyfokú égési sérülés 
 Jóindulatú agydaganat 
 Előrehaladott bőrkérgesedés (Scleroderma 

progressiva) 
 Szisztémás lupus erythematosus nephritis-

szel (SLE) 
 
Az Ön tényleges biztosítási lefedettsége attól függ, 
hogy milyen biztosításokat választ. 
Az egyes fedezetek biztosítási összegeit a biztosítási 
szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatában 
választhatja meg. 

 Mire nem terjed ki a biztosítás? 
 A biztosító kockázatviselése nem terjed ki 

azon megbetegedésekre, illetve műtétekre, 
amelyek bekövetkezése közvetlenül vagy 
közvetve okozati összefüggésben van az 
alábbiakkal: 

 a biztosított által szándékosan okozott 
sérülés vagy megbetegedés (tekintet nélkül 
a biztosított elkövetéskori tudatállapotára); 

 a biztosított gyógyszerekkel vagy 
tudatmódosító szerekkel történő 
visszaélése; 

 a biztosított alkoholizmusa vagy alkoholos 
befolyásoltsága; 

 a biztosított bűncselekményben vagy 
erőszakos cselekedetekben vagy 
zavargásban történő részvétele; 

 mérgező vagy maró anyagok bevétele, 
illetve gázok, gőzök vagy füst belélegzése, 
amennyiben a belélegzett anyagok 
koncentrációja a jogszabályban 
meghatározott egészségügyi határértéket 
meghaladja; 

 a szerződés hatálybalépése előtt 
bekövetkezett bármely testi sérülés, 
betegség vagy egészségi rendellenesség. 

 
A felsorolás nem teljes körű, a teljes listát a termék 
szabályzat tartalmazza. 

 
 Milyen korlátozások vannak a biztosítási 

fedezetben? 
 Amennyiben a biztosított a szerződéskötés 

előtt a jelen szerződésben meghatározott 
betegségek, egészségkárosodások 
valamelyikében már szenvedett, a biztosító 
kockázatviselése ezen betegségekre, illetve 
azok kezelésére nem terjed ki. 
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Hol érvényes a biztosításom? 

 Nincs korlátozás. A biztosítás egyaránt kiterjed a belföldön és külföldön, a nap bármely időszakában 
bekövetkező biztosítási eseményekre. 

 
Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban? 

 A biztosított és a szerződő a szerződéskötéskor kötelesek a biztosítás elvállalása szempontjából 
lényeges minden olyan körülményt a biztosítóval a valóságnak megfelelően és hiánytalanul közölni, 
amelyekre a biztosító írásban kérdést tett fel, és amelyeket ismertek vagy ismerniük kellett. 

 A kérdések megválaszolatlanul hagyása önmagában nem jelenti a közlési kötelezettség megsértését. 

 A közlési kötelezettség megsértése esetén a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll fenn. 
 

Mikor és hogyan kell fizetnem? 
Az első díj az ajánlat megtételekor, minden későbbi díj pedig annak a biztosítási időszaknak az első napján 
esedékes, amelyre a díj vonatkozik. 
A díjfizetés történhet éves, féléves, negyedéves vagy havi részletekben. 

 
Mikortól meddig tart a kockázatviselés? 
A biztosító kockázatviselése az azt követő nap 0 órájakor kezdődik, amikor a szerződő az első díjat a biztosító 
számlájára vagy pénztárába befizeti, feltéve, hogy a betegségbiztosítási szerződés már létrejött vagy utóbb 
létrejön. 
A várakozási idő a kockázatviselés kezdetétől számított 3 hónap. 
A várakozási idő alatt bekövetkező biztosítási esemény esetén a biztosító nem szolgáltat és az addig 
befizetett díjakat visszafizeti. 
A biztosítás egy éves időtartamra szól és minden esetben egy újabb évvel meghosszabbodik, ha azt a 
biztosítási év eltelte előtt legalább 30 nappal egyik fél sem mondja fel. 

 
Hogyan szüntethetem meg a szerződést? 
A szerződést írásban a biztosítási időszak végére lehet felmondani. A biztosítási időszak egy év. A felmondási 
idő 30 nap. A felmondással a biztosító kockázatviselése a biztosítási időszak végén teljesen megszűnik. 

 


