
TÁJÉKOZTATÓ
az Európa-Gan Biztosító Rt.-vel kötött biztosítási szerződésről

Több tagtársunk érdeklődését figyelembe véve ismét 
megjelentetjük az MTESZ tagegyesületei és az Európa-Gan 
Biztosító Rt. által kötött szerződés szövegét. Szükség esetén 
a nyomtatványok Egyesületünk titkárságán beszerezhetők.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a biztosítás csak 
azon tagjainknak jár, akik befizették éves tagdíjukat, és az 
ezt igazoló tagsági kártya hátoldalán a következő szöveg 
olvasható: ,A tagsági igazolvány tulajdonosa jogosult az 
egyesület alapszabályában rögzített, valamint a Szövetség 
külön tájékoztatása szerinti kedvezmények igénybevételére, 
és rendelkezik az Európa-Gan Biztosító Rt.-vel kötött 
baleset-biztosítással. ”

Az MTESZ és az Európa-Gan Biztosító Rt. között olyan 
szerződés van érvényben, amely szerint a szerződő és a 
tagegyesületek által munkaviszonyban foglalkoztatott nem 
nyugdíjas dolgozókra, továbbá az MTESZ-tagegyesületek 
legalább kéthónapos tagsági viszonnyal rendelkező nyil
vántartott tagjaira az MTESZ biztosítást kötött az alábbi 
szolgáltatásokkal:

A biztosító kockázatviselése a világon bárhol, bármikor 
bekövetkező baleseti biztosítási eseményekre vonatkozik.

Szolgáltatások:
A biztosítási feltételek alapján a biztosító

— baleseti eredetű halál esetén 40 000 Ft,
— baleseti eredetű maradandó 30%-100% egészségkáro

sodáskor 100 000 Ft-nak az egészségkárosodás mérté
kével megegyező hányada

összeget fizeti ki.

Balesetből eredő maradandó egészségkárosodás mértéke

tottat illeti, feltéve, ha másként nem rendelkezett.
A biztosítottak vonatkozásában a személyükre szóló 

biztosítás a biztosítóval szemben támaszható minden igény 
nélkül megszűnik:
— ha a biztosítottnak a szerződővel, tagegyesülettel a 

munkaviszonya, illetve tagsági viszonya megszűnik,
— a biztosított halálával (a haláleseti szolgáltatás teljesíté

sével).
A biztosítási eseményt, a szolgáltatási igénnyel együtt a 

biztosítóhoz, annak bekövetkeztétől számított nyolc napon 
belül be kell jelenteni. Ha a biztosítási eseményt (szolgál
tatási igényt) olyan időben jelentették be, hogy emiatt a 
lényeges körülmények kideríthetetlenné váltak, a biztosító 
megtagadhatja a szolgáltatás teljesítését.

A szolgáltatáshoz szükséges iratok:
— szolgáltatás iránti bejelentés,
— a munkáltató/tagegyesület igazolása a biztosítotti jogvi

szonyról,
— a balesetet igazoló hivatalos okmány,
— hatósági eljárás esetén a határozat,
— halál esetén a halotti anyakönyvi kivonat,
— amennyiben a kedvezményezett a biztosított örököse, az 

örököst megállapító közjegyzői vagy bírósági határozat. 
A biztosító vállalja, hogy a biztosítottat, illetve kedvez

ményezettet megillető összeget a szolgáltatáshoz szükséges 
összes irat beérkezését követő 15 napon belül a biztosított
nak, illetve kedvezményezettnek közvetlenül kifizeti.

M entesülések:
A balesetbiztosítási összeget a biztosító nem fizeti ki, ha 

bizonyítást nyer, hogy a biztosítási esemény
— a kedvezményezett szándékos magatartásának követ

kezménye,
— a biztosított szándékos vagy súlyosan gondatlan maga

tartásának következménye,
— jogosítvány nélküli, vagy ittas állapotban történt gép

járművezetés közben következett be, és mindkét esetben 
a biztosított más közlekedésrendészeti szabályt is meg
szegett,

— bekövetkeztekor a biztosított kábító, bódító szerek hatá
sa alatt állt, vagy egyéb vegyi anyagot bódító szerként 
alkalmazott és a káresemény ezzel okozati összefüggés
ben következett be,

— azzal okozati összefüggésben következett be, hogy a 
biztosított olyan gyógyszert szedett, amelyet számára 
nem orvos rendelt,

— a biztosított súlyosan ittas állapotával okozati összefüg
gésben következett be,

— atommag szerkezetének módosulása, radioaktív sugár
zás, vagy egyéb ionizált sugárzás miatt következett be,

— a biztosítottnak háborús cselekményekben, valamelyik 
fél mellett történő aktív részvétele miatt következett be.
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