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Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítás
Biztosítási termékismertető

Ez a dokumentum tájékoztatja Önt a jelen élet-, baleset- és egészségbiztosítás termékre vonatkozó kiemelt információkról. A jelen 
termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a Metlife Europe d.a.c. MetMax Élet-, Baleset- 
és Egészségbiztosítások (MET-285; MET-295; MET-286; MET-296; MET-287; MET-297) Általános Biztosítási Szabályzatában 
érhető el.

Milyen típusú biztosításról van szó?
A biztosító a biztosított és a további biztosítottak életével, egészségével kapcsolatos biztosítási eseményekre nyújt szolgáltatást.
Az élet-, baleset- és egészségbiztosítási események és szolgáltatások rendkívül széles köre lehetőséget biztosít a szerződő számára 
arra, hogy a maga vagy szerettei életével, egészségével kapcsolatos eseményekre megfelelő biztosítási fedezetet válasszon.

Mire terjed ki a biztosítás?
 Halálesetre
 Hirtelen halál esetére
 Baleseti halál esetére egyösszegű szolgáltatás
 Baleseti halál esetére járadékszolgáltatás
 Közlekedési baleseti halál esetére
 Szülők egyazon balesetből bekövetkező halála esetére 
egyösszegű

 Szülők egyazon balesetből bekövetkező halála esetére jára-
dékszolgáltatás

 Maradandó egészségkárosodás baleseti (1%-tól) esetére 
egyösszegű szolgáltatás

 Maradandó egészségkárosodás baleseti (31%-tól) esetére 
egyösszegű szolgáltatás

 Maradandó egészségkárosodás baleseti (51%-tól) esetére 
járadékszolgáltatás

 Maradandó egészségkárosodás baleseti (61%-tól) esetére 
egyösszegű szolgáltatás

 Maradandó egészségkárosodás baleseti (1%-tól; 250%-ig 
terjedő progresszív térítéssel) esetére egyösszegű szolgál-
tatás

 Maradandó egészségkárosodás bármelyokú egyösszegű 
szolgáltatás

 Maradandó egészségkárosodás bármelyokú járadékszolgál-
tatás

 Csonttörés és égési sérülés esetére
 Baleseti kórházi ellátás esetén, napi térítésre (1. naptól)
 Baleseti kórházi ellátás esetén, napi térítésre (5. naptól)
 Baleseti kórházi ellátás esetén, napi térítésre (1. naptól; 
200%-ig terjedő progresszív térítéssel)

 Baleseti kórházi ellátás esetén, napi térítésre (5. naptól; 
200%-ig terjedő progresszív térítéssel)

 Kórházi ellátás esetén, napi térítésre (1. naptól) (bármelyokú)
 Kórházi ellátás esetén, napi térítésre (5. naptól) (bármelyokú)
 Kórházi ellátás esetén, napi térítésre (1. naptól; 200%-ig ter-
jedő progresszív térítéssel) (bármelyokú)

 Kórházi ellátás esetén, napi térítésre (5. naptól; 200%-ig ter-
jedő progresszív térítéssel) (bármelyokú)

 Baleseti műtéti beavatkozás esetére
 Baleseti műtéti beavatkozás esetére (200%-ig terjedő prog-
resszív térítéssel)

 Műtéti beavatkozás esetére (bármelyokú)
 Műtéti beavatkozás esetére (200%-ig terjedő progresszív té-
rítéssel) (bármelyokú)

 Rettegett betegségek (1; 7 és 32 kockázatra)
 Cukorbetegség súlyos szövődményei esetére
 Asszisztencia szolgáltatások

Az Ön tényleges biztosítási lefedettsége attól függ, hogy milyen 
biztosításokat választ.
Az egyes fedezetek biztosítási összegeit a biztosítási szerző-
dés megkötésére vonatkozó ajánlatában választhatja meg.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
A biztosító kizárja a kockázatviselés köréből és nem tekinti biz-
tosítási eseménynek azt az eseményt, amely:

 közvetve vagy közvetlenül összefüggésben áll harci esemé-
nyekkel vagy más háborús cselekményekkel,

 a biztosított ittas állapotával (2,51‰ vagy azt meghaladó vé-
ralkoholszint) összefüggésben következett be.

A biztosító kizárja a kockázatviselés köréből és nem tekinti biz-
tosítási eseménynek azt az eseményt, amely közvetve vagy 
közvetlenül, egészben vagy részben:

 a biztosítási szerződés hatálybalépése előtt bekövetkezett 
bármilyen testi sérülés, betegség vagy egészségi rendelle-
nességgel kapcsolatban következett be,

 bármely idegi vagy elmebeli rendellenességgel összefüggés-
ben következett be, függetlenül annak elnevezésétől vagy osz-
tályozásától,

 azt a sérülést amely sérvet, lumbágót vagy sciaticat okoz,
 a biztosított motoros eszközökkel folytatott sporttevékenysé-
gének következménye,

 a biztosított hivatásszerű sportolása közben következett be,
 bármely, különlegesen veszélyes sportcselekménnyel,
 bármely légi jármű, repülő szerkezet, vagy ejtőernyő pilótaként 
vagy utasként történő használata során következett be, kivéve, 
ha a légi forgalomban engedélyezett légi jármű utasaként, sze-
mélyzeteként vagy az előbbi járműre vezetői engedéllyel ren-
delkező, hivatásszerűen tevékenykedő vezetőként vett részt,

 a biztosított fegyverviselésével okozati összefüggésben kö-
vetkezett be,

 azzal összefüggésben következett be, hogy a biztosított kábító, 
bódító szerek, gyógyszer vagy gyógykezelés hatása alatt állt, 
vagy egyéb vegyi anyagot bódító szerként alkalmazott,

 azzal összefüggésben következett be, hogy a biztosított, 
munkavégzése során, a munkavédelmi szabályokat szándé-
kosan vagy súlyosan gondatlanul megsértette, továbbá,

 a baleset bekövetkezését követően nem vett igénybe hala-
déktalanul orvosi segítséget vagy az orvosi kezelést a gyó-
gyító eljárás befejezéséig nem folytatta.

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

Milyen korlátozások vannak  
a biztosítási fedezetben?
 A közlésre vagy a változás bejelentésére irányuló kötelezettség 

megsértése esetén a biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve, 
ha a szerződő fél bizonyítja, hogy az elhallgatott vagy be nem je-
lentett körülményt a biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az 
nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében.

 Balesetbiztosítási szerződés esetén a biztosító kötelezettsége 
nem áll be, ha bizonyítja, hogy a biztosítási eseményt jogelle-
nesen, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartással a 
szerződő, a biztosított, vagy a velük közös háztartásban élő 
hozzátartozójuk, üzletvezetésre jogosult tagjuk, bármely mun-
kakört betöltő alkalmazottjuk, tagjuk vagy megbízottjuk okozta.

A felsorolás nem teljes körű, a teljes listát a termék szabályzat 
tartalmazza.
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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.
 Az asszisztencia szolgáltatások területi hatálya Magyarországra terjed ki.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
• A szerződő és a biztosított köteles a biztosítási szerződés megkötésekor minden lényeges körülményt, a biztosítási 

szerződés megkötését követően pedig az azokban bekövetkezett változást a biztosítóval közölni.
• A szerződő a díj fizetésére köteles.
• A szerződő és a biztosított (kedvezményezett) köteles a biztosítási eseményt a biztosítónak határidőben bejelenteni és 

a szükséges felvilágosításokat megadni.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítás első díja vagy díjrészlete a felek által meghatározott időpontban, ennek hiányában az ajánlat megtételekor, 
minden további díj vagy díjrészlet pedig annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik. 
A biztosítási díj éves díj, a szerződő felek azonban megállapodhatnak az éves díj havi, negyedéves vagy féléves 
részletekben történő megfizetésében.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés? 
A biztosító kockázatviselése a felek által a biztosítási szerződésben meghatározott időpontban, ennek hiányában a 
szerződés létrejöttének időpontjában kezdődik, feltéve, hogy a biztosítás első díját vagy díjrészletét megfizették.
A kockázatviselés tartama megegyezik a biztosítási szerződés tartamával. A biztosító egyes biztosítási események 
kockázatát csak a biztosítási szerződés létrejöttét követő későbbi időponttól vállalja.
A biztosítási szerződés egy éves időtartamra jön létre azzal, hogy amennyiben a felek annak megszűnését legalább 30 
nappal megelőzően írásban eltérően nem nyilatkoznak, a biztosítási szerződés az 1 éves időtartam elteltével minden 
esetben újabb 1 évvel meghosszabbodik, kivéve, ha a biztosított betöltötte a maximális belépési életkort.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A fogyasztónak minősülő ügyfél az életbiztosítási szerződést az annak létrejöttétől számított tájékoztatás kézhezvételétől 
számított 30 napon belül felmondhatja. A biztosítási szerződés megszűnik a biztosított halála esetén, ha a biztosítási 
esemény bekövetkezik, kivéve ha a biztosítási szerződés Különös Biztosítási Szabályzata eltérően nem rendelkezik, a 
biztosított lejárati életkorának betöltése esetén a biztosítási időszak utolsó napján, ha a biztosítási szerződést a szerződő 
vagy a biztosító felmondja, ha a biztosítási szerződés Különös Szabályzata úgy rendelkezik, a díjfizetési kötelezettség 
elmulasztása esetén, és a biztosítás Különös Biztosítási Szabályzatában meghatározott esetekben.


