Ügyfél-tájékoztató
Az MKB Életbiztosító Zrt. csoportos életbiztosításáról a Magyar Gyógyszerészi Kamara tagjai részére.
Tisztelt Gyógyszerész Hölgy / Úr!
Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassuk azt a biztosítást, amelybe a Magyar Gyógyszerészi
Kamara (továbbiakban MGYK), mint szerződő, Önt a biztosítottak körébe beemelte 2012. július 1.
napjától. Ebben a biztosításban a biztosított a biztosítási szerződésben meghatározottaknak
megfelelően minden MGYK Tag (természetes személy).
A jelen csoportos életbiztosítási szerződésben foglaltak alapján a biztosító az alábbi biztosítási
eseményekre az alábbi biztosítási összeget szolgáltatja:

Szolgáltatások
Bármely okú halál esetén maximum
22 – 62 év között a biztosítási összeg 100%-át téríti a Biztosító
62 – 72 év között a biztosítási összeg 80%-át téríti a Biztosító
72 – 80 év között a biztosítási összeg 50%-át téríti a Biztosító
Amennyiben a biztosított rokkantnyugdíjas, vagy rehabilitációs
járadékban részesül a biztosítási összeg 20%-át téríti a Biztosító

Baleseti halál esetén
Munkahelyi bántalmazás esetén 300%

Biztosítás összege
800 000Ft
800 000 Ft
640 000 Ft
400 000 Ft
160 000 Ft

200 000Ft
600 000 Ft

Baleseti halál esetén maximum

1 000 000 Ft

Közlekedési baleseti halál esetén

600 000 Ft

Közlekedési baleseti halál esetén maximum
Baleseti műtéti térítés esetén
Baleseti kórházi napi térítés
Kómában eltöltött napokra 200%

Csonttörés (egyösszegű)
Munkahelyi bántalmazás esetén 200%

Égési sérülés (%-os térítés)
65% ot meghaladó Baleseti eredetű maradandó
egészségkárosodás egyszeri térítés
Munkahelyi bántalmazás esetén +50 000 Ft.

Gyermek-születési szolgáltatás
(Igényelhető: szerződéskötés aláírását követő 270 napon túl bekövetkező
gyermekszületések esetén)

1 600 000 Ft
100 000 Ft
1 000 Ft
2 000 Ft

15 000 Ft
30 000 Ft

40 000 Ft
200 000 Ft
250 000 Ft

20 000 Ft

Kiegészítő szabályok:
Életben-léti szolgáltatásokra vonatkozóan egy biztosított tekintetében a biztosító biztosítási
évenként maximum 350.000,- Ft összeghatárig nyújt szolgáltatást.
A Csonttörésre szóló kiegészítő biztosítás esetén biztosítási eseményt képeznek a
csontrepedések is.
A biztosítási szolgáltatást a Biztosító biztosítási évenként legfeljebb 1 alkalommal nyújtja egy
adott Biztosított vonatkozásában az egyes biztosítási események vonatkozásában.
Kómában eltöltött napok: a biztosított dokumentumokkal igazoltan egyhuzamban minimum 24
órát meghaladóan eszméletlen állapotban volt.
Amennyiben, az égési sérüléssel okozati összefüggésben – az adott kiegészítő biztosításoknak
megfelelően – kórházi kezelés és/vagy műtét elvégzése válik szükségessé, úgy a Biztosító a
három kiegészítő biztosítás szolgáltatási értéke közül a legmagasabbat fizeti ki.
A jelen biztosítási szerződésből eredő életbiztosítási kárigények rendezésére a biztosító
Adminisztrációja (1133 Budapest, Váci út 76.) az illetékes.
A biztosító a szolgáltatási igényt a biztosítási esemény bejelentését, és az összes szükséges
dokumentum beérkezését követően 30 napon belül teljesíti.
A biztosító minden egyes szolgáltatási igény benyújtásakor kéri a szerződő igazolását arra
vonatkozóan, hogy az adott biztosított (egyértelműen azonosítható módon) a biztosítási
esemény időpontjában a Magyar Gyógyszerészi Kamara tagja.
Amennyiben a közzétett információkon túl további kérdése van az alábbi elérhetőségen kaphat
tájékoztatás:
e-mail:
Telefon:

csoportoselet@mkbb.hu
06-1-886-69-00

Fontos! Kérjük, hogy mind az e-mailen, mind a telefonban jelezzék, hogy a MGYK által kötött
csoportos szerződéssel kapcsolatos a kérdésük.

