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SIGNAL EXPRESSZ 2.0 Feltétel módosítás

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Nemzeti Bank megállapításai alapján az Expressz 2.0 Csoportos balesetbiztosí-
tás feltételek egyes pontjai az alábbiak szerint módosultak.
A módosítások a SIG 4218 számú, 2020.10.01. hatállyal érvényes szerződési feltételekre érvényesek.

A szerződési feltételek 3. pontjának 3.8. alpontja az alábbira módosul:
3.8. Ha a kötvény a szerződő fél ajánlatától eltér, és az eltérést a szerződő fél a kötvény kézhezvételét követően 15 na-
pon belül nem kifogásolja, a szerződés a kötvény szerinti tartalommal jön létre. Ez a rendelkezés lényeges eltérésekre 
akkor alkalmazható, ha a biztosító az eltérésekre a szerződő fél figyelmét legkésőbb a kötvény átadásakor írásban 
felhívta. Ha a felhívás elmarad, a szerződés az ajánlat tartalmával jön létre.  A lényeges eltérésre a biztosító a kötvény 
megküldésekor a szerződő figyelmét írásban felhívja. Ha a felhívás elmarad, akkor az ajánlat tartalmának megfelelően 
jön létre a szerződés.

A szerződési feltételek 8.1. pontjának utolsó mondata az alábbira módosul:
A szerződő fél és a biztosítottak kötelesek a lényeges körülmények változását a változás beálltát követő 5 munkanapon 
belül a biztosítónak írásban bejelenteni az alábbi módok egyikén:..

A szerződési feltételek 8.4. pontja az alábbira módosul:
8.4. A szerződő és a biztosított köteles a szerződés tartama alatt írásban bejelenteni a szerződés tartama alatt beálló 
lényeges körülmények változását a változás bekövetkezésétől számított 5 munkanapon belül, az elérhetőségekben, 
személyi adatokban és a biztosított személyek körében bekövetkezett változást haladéktalanul. A változásbejelentési 
kötelezettség megsértése esetén a biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha a szerződő bizonyítja, hogy a be 
nem jelentett körülményt a biztosító a szerződéskötéskor ismerte vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény 
bekövetkeztében.  

A szerződési feltételek 8. pontja kiegészül a Ptk. 6:452. § (4) bekezdésének megfelelő rendelkezéssel:
8.8. Ha a szerződés több vagyontárgyra vagy személyre vonatkozik, és a közlési vagy változásbejelentési kötelezett-
ség megsértése ezek közül csak egyesekkel összefüggésben merül fel, a biztosító a közlésre vagy a változás bejelen-
tésére irányuló kötelezettség megsértésére a többi vagyontárgy vagy személy esetén nem hivatkozhat.

A szerződési feltételek 19. pontja kiegészül a Ptk. 6:464. § (1) bekezdésének megfelelő rendelkezéssel:
19.1. A biztosító mentesül a biztosítási összeg kifizetése alól, ha bizonyítja, hogy a biztosított halála illetve sérülése a 
kedvezményezett szándékos magatartása folytán következett be.
19.2. A biztosító mentesülése balesetbiztosítási kockázatok esetén.
A biztosító mentesül a biztosítási összeg kifizetése alól, ha bizonyítja, hogy balesetbiztosítási kockázatok esetén, ha a 
balesetet, egészségkárosodást szándékosan vagy súlyosan gondatlan magatartással

•	 a	szerződő	fél	vagy	a	biztosított,
•	 velük	közös	háztartásban	élő	hozzátartozójuk,
•	 üzletvezetésre	jogosult	tagjuk,
•	 alkalmazottjuk,	tagjuk	vagy	megbízottjuk	okozta.
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19.3. A biztosító mentesül a biztosítási összeg kifizetése alól, ha bizonyítja, hogy a biztosított halála, il-
letve sérülése:

•	 a	kedvezményezett	szándékos	magatartása	következtében,
•	 a	biztosított	jogellenesen,	szándékosan	elkövetett	bűncselekménye	folytán	vagy	azzal	összefüggésben,	vagy
•	 a	biztosított	súlyosan	gondatlan	magatartása	folytán	következett	be.

19.4. Súlyosan gondatlan magatartásnak minősül különösen, ha a biztosítási esemény
•	 a	biztosított	ittas	állapotával	(0,5	ezrelék,	illetve	ezt	meghaladó	véralkohol	szint)	közvetlen	összefüggésben	való-

sul meg, vagy
•	 a	biztosítás	időpontjában	igazolhatóan	kábítószer	vagy	kábító	hatású	anyag	hatása	alatt	állt	és	ez	közrehatott	a	

biztosítási esemény bekövetekésében,
•	 nem	az	orvos	által	javasolt,	illetve	nem	az	orvos	által	előírt	adagolásban	szedett	gyógyszer,	nyugtató,	tudatmó-

dosító szer hatására állt be,
•	 a	biztosított	jogosítvány	nélküli	vagy	ittas	(0,5	ezrelék)
vezetése következtében áll be, vagy
•	 a	biztosított	munkavégzése	során	a	munka-	és	tűzvédelmi	szabályok	be	nem	tartása	miatt	következett	be.

19.5. A biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy ha a biztosított a kármegelőzési vagy 
kárenyhítési kötelezettségét szegi meg súlyosan gondatlanul vagy szándékosan.


