
   1.  Ki nyújtja a szolgáltatást?
	 	A	 biztosítási	 szolgáltatást	 a	 MOHOSZ	 szerződéses	 partnere,	 az	

UNION	 Vienna	 Insurance	 Group	 Biztosító	 Zrt.	 (1082	 Budapest,	
Baross	u.	1.)	nyújtja,	amely	1992	óta	van	jelen	a	magyar	biztosí-
tási	 piacon,	 dinamikus	 növekedésének	 köszönhetően	 pedig	 az	
elmúlt	években	a	10	 legnagyobb	biztosítótársaság	egyikévé	vált.	
Az	esetleges	biztosítási	esemény	bekövetkezését	követően	a	bizto-
sítási	szolgáltatás	igénybevétele	esetén	Ön	az	UNION	Biztosítóval	
lesz	közvetlen	kapcsolatban.	A	biztosítással	kapcsolatos	kérdéseit,	
észrevételeit,	esetleges	problémáit	az	UNION	Biztosító	

	 (+36-1)	486-	4343-as	ügyfélszolgálati	számán	tudja	jelezni.	

2.  Szerződő meghatározása
	 	A	biztosítás	szerződője	és	díjfizetője	a	Magyar	Országos	Horgász	

Szövetség	(MOHOSZ).

3.  Biztosított meghatározása
	 	Biztosítottnak	minősül	a	MOHOSZ	által	kiadott	érvényes	horgász-

kártyával	rendelkező	természetes	személy.
 A biztosító életkori megkötést nem alkalmaz.
	 	A	biztosító	kockázatviselése	nem	terjed	ki	a	kockázatviselés	kez-

dete	előtt	bekövetkezett	balesettel,	kóros	állapottal	vagy	veleszü-
letett	 rendellenességekkel	 okozati összefüggésben	 bekövetkezett	
balesettel	kapcsolatos	szolgáltatási	igényekre.

4.  A biztosító szolgáltatása 
	 	A	biztosítottat	még	életében	megillető	szolgáltatások	vonatkozásá-

ban	a	biztosító	a	biztosítási	összeget	a	biztosítottnak	fizeti	ki.	
	 	A	baleseti	haláleseti	biztosítási	összeg	kedvezményezettje	a	bizto-

sított	örököse.	

Biztosítási esemény Biztosítási összeg

Baleseti	eredetű	halál 1	500	000	Ft

Baleseti	eredetű	maradandó	egészségkárosodás	
(1-51%	arányos	térítés)

1	500	000	Ft

Baleseti	eredetű	maradandó	egészségkárosodás	
(51-100%	arányos	térítés)

3	000	000	Ft

Baleseti	eredetű	kórházi	napi	térítés	(1-50	nap) 3	000	Ft

Baleseti	műtéti	térítés	(100%	kiemelt	műtét) 100	000	Ft

Baleseti	eredetű	csonttörés,	csontrepedés 30	000	Ft

Baleseti	költségtérítés 30	000	Ft
		

	 	A biztosítási feltételekben foglaltaktól eltérő szolgáltatást érintő 
záradékok:

	 –	 	A	Kompakt	csoportos	biztosítás	Általános	Biztosítási	Feltételek	
16.3.	 pontjától,	 valamint	 a	 2.sz.	 melléklet	 Balesetbiztosítás	
különös	feltételei	3./a.)	pontjától	eltérően	a	biztosító	az	alkoho-
los	 befolyásoltságot	 az	 alábbi	 mértékig	 nem	 tekinti	 elutasító	
tényezőnek:

	 	 –	 légalkoholszint	esetén:	0,26	mg/liter
	 	 –	 véralkoholszint	esetén:	0,51	gr/liter
	 –	 	A	Balesetbiztosítás	különös	feltételeinek	2.3.	pontjától	eltérő-

en	 a	 horgászati	 tevékenységgel	 összefüggésben	 bekövetkező	
fagyási	 eredetű	 biztosítási	 eseményekre	 a	 biztosító	 vállalja	 a	
fedezetet.

	 –	 	A	 biztosító	 kockázatviselése	 nem	 terjed	 ki	 a	 kockázatviselés	
kezdete	 előtt	 bekövetkezett	 balesettel,	 kóros	 állapottal	 vagy	
veleszületett	 rendellenességekkel	 okozati	 összefüggésben	
bekövetkezett	balesettel	kapcsolatos	szolgáltatási	igényekre.

	 –	 	Csonttörés,	 csontrepedés	 feltételtől	 eltérő	 szabályozása:	 ha	 a	
biztosított	 a	 kockázatviselés	 időszaka	 alatt	 olyan	 balesetet	
szenved,	melynek	következménye	szakorvos	által	igazolt	módon	
csonttörés,	illetve	csontrepedés	a	biztosító	kifizeti	a	biztosítási	
összeget.	Egy	balesetből	eredően	a	biztosító	csak	egyszer	telje-
sít	szolgáltatást,	függetlenül	a	törések	számától	és	típusától.

	 	 –	 	Csonttörés:	az	egyébként	ép	csontszerkezet	anatómiai	folyto-
nossága	 külső	 behatásra	 megszakad.	 Jelen	 feltétel	 szem-
pontjából	a	fogtörés	nem	minősül	csonttörésnek.	

	 	 –	 	Csontrepedés:	 az	 egyébként	 ép	 csontszerkezet	 anatómiai	
folytonossága	 külső	 behatásra	 megszakad,	 de	 a	 csont	
keresztmetszete	nem	sérül,	és	a	 törési	 vonal	csak	az	egyik	
oldali	csontkérget	sérti.

5.  A biztosító kockázatviselése
	 –	 	A	Biztosító	kockázatviselése	valamennyi	biztosítottra	vonatko-

zóan	2019.	január	1.	napjával	kezdődik.
	 –	 	Új	belépők	esetén	a	biztosítási	fedezet	a	horgászkártya	kezdeti	

érvényességi	napjának	0.	órájától	indul.
	 –  A biztosító kockázatviselése az egyes biztosítottak vonatkozásá-

ban megszűnik a biztosítotti jogviszony alapjául szolgáló hor-
gászkártya érvényességének lejárati napjának 24. órájával.

 –  A biztosító kockázatviselésének területi hatálya Magyarország.
 –  A biztosító kockázatviselése: igazoltan a MOHOSZ-hoz tartozó 

horgász-szervezetek, speciális jogállású tagok horgászati hasz-
nosításában álló, nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken 
való horgászat közben bekövetkezett balesetekre terjed ki.

 –  A biztosító kockázatviselése a nem MOHOSZ-hoz tartozó vízte-
rületekre nem vonatkozik.

	 –	  Horgászat:	 érvényes	Magyar	Horgászkártyával	 (röviden:	MHK)	
rendelkező,	érvényes	állami	horgászjeggyel,	turista	állami	hor-
gászjeggyel,	 vagy	állami	halászjeggyel,	 valamint	az	adott	hal-
gazdálkodási	vízterületre,	halastóra,	haltermelési	létesítményre	
(együtt:	vízterület)	érvényes	területi	jeggyel	rendelkező,	horgá-
szatra,	 illetve	 rekreációs	halászatra	 jogosult	személy	 (nyilván-
tartott	horgász	vagy	nyilvántartott	rekreációs	halász)	által	a	hal	
fogására	irányuló	tevékenységet	és	annak	előkészületét	jelenti,	
helyszínét	tekintve	a	vízterületen	és	annak	partján.

	 	 	A	halgazdálkodásról	és	a	hal	védelméről	szóló	2013.	évi	CII.	
törvény	 (röviden:	Hhvtv.)	2.	 §	7.	 (halastó),	9.	 (halászat),	11.	
(halgazdálkodási	 vízterület),	 12.	 (halgazdálkodási	 vízterület	
partja),	 14.	 (haltermelési	 létesítmény),	 16.	 (horgászat	 def.),	
24.	pontja	(turista	állami	horgászjegy)	és	37.	§	(hal	 fogására	
irányuló	tevékenység);	

	 	 	A	halgazdálkodás	és	a	halvédelem	egyes	szabályainak	megálla-
pításáról	 szóló	 133/2013.	 (XII.	 29.)	 VM	 rendelet	 (röviden:	
Vhr.)	1.	§	8-9.	pont;	22-23.	§

	 –	 	Rekreációs halász:	minden	tekintetben	ugyanazon	jogállás	alá	
esik,	 mint	 a	 horgász,	 csak	 bot	 helyett	 meghatározott	 halász-
szerszámmal	(varsa,	háló)	fogja	a	halat.	Fontos,	hogy	a	rekreá-
ciós	halászok	 jelentős	része	horgász	 is,	de	biztosítási	oldalról	
értelemszerűen	két	jogviszony	alapján	van	biztosítási	szerződé-
sük,	de	a	kifizetéseket	tekintve	egyszeresen.

	  A biztosító kockázatviselése megszűnik egy adott biztosított tekin-
tetében: 

	 –	 	a	biztosított	halálával,	az	elhalálozás	szerződőhöz	való	bejelen-
tésének	napján	24	órakor,	

	 –	 	a	100	%-os	baleseti	maradandó	egészségkárosodás	szolgálta-
tás	kifizetésével,	

	 –	 	a	szerződő	és	a	biztosított	között	fennálló	tagsági	viszony	meg-
szűnése	esetén	a	horgászkártya	lejárati	napjának	24.	órájával,	

	 –	 	a	szerződő	és	a	biztosító	között	fennálló	csoportos	biztosítás	meg-
szű	nése	esetén	a	csoportos	biztosítás	megszűnésének	napjával.	

	 	A	 biztosító	 kockázatviselésének	 megszűnése	 nem	 érinti	 a	
megszűnés	előtt	bekövetkezett	biztosítási	eseményekkel	kapcsola-
tos,	folyamatban	lévő	vagy	függő	károk	elbírálását.	

6.  Mentesülések, kizárások
	 Nem terjed ki a biztosítás:
 –   a baleset előtt bármely okból már károsodott beteg, sérült vagy 

csonkolt testrészek és szervek, illetve ezen sérülések későbbi 
következményei;  

 –  a napsugárzás által okozott égési sérülések; 
 –  olyan balesetek, melyek következménye a fogak törése, bármi-

lyen jellegű pótlása; 
 –  az olyan balesetek következményei, melyek betegségi előzmé-

nyekből erednek; 
 –  a szokványos ízületi ficamok és alkati sajátosságból adódó 

ízületi  szalaggyengeség következményei; 
 –  a foglalkozási betegségi ártalom következményei; 
 –  a megemelés következtében kialakuló anatómiai elváltozások; 
 –  a biztosított öngyilkossága vagy annak kísérlete miatt kialakuló 

sérülés vagy halál még akkor is, ha azt a biztosított beszámítá-
si képességének hiányában követte is el; 

 –  a kórházi napi térítés és műtéti kockázatok nem terjednek ki 
azokra a kórházi beavatkozásokra, amelyek célja nem az adott 
sérülés gyógyítása (sérült biztosított állapotromlásának a meg-
akadályozása), hanem esztétikai, kozmetikai kezelése; 
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	 –	 	a	balesetet	szenvedett	horgász	baleset	napjára	vonatkozó	érvé-
nyes	területi	horgászjegyének	másolata/fotója

	 –	 	a	balesetet	szenvedett	horgász	 fogási	naplóban	szereplő	éves	
horgásznaptárának	másolata/fotója

	 –	 	a	biztosítotti	minőséget	igazoló	érvényes	horgászkártya	másola-
ta	száma,

	 –	 	lakcímkártya	és	személyi	igazolvány	másolata,
	 –	 	baleseti	 halál	 esetén:	 halotti	 anyakönyvi	 kivonat	 és	 a	

halottvizsgálati	bizonyítvány	másolata,	
	 –	 	a	 biztosító	 által	 meghatározott	 egyéb	 dokumentumok	 (első	

szakorvosi	ellátásról	szóló	orvosi	igazolás,	kórházi	zárójelentés,	
műtéti	 leírás,	 kórházi	 igazolás	 a	 bennfekvés	 időtartamáról,	
rendőrségi	jegyzőkönyv,	amennyiben	történt	rendőrségi	intézke-
dés),	amelyek	a	jogosultság,	továbbá	a	biztosítási	esemény	és	
a	szolgáltatás	megállapításához	szükségesek.

	 	A	biztosító	a	szolgáltatását	valamennyi	szükséges	irat	beérkezését	
követő	 15	 napon	 belül	 teljesíti.	 A	 szükséges	 dokumentumok	
beszerzésének	és	eljuttatásának	költségei	a	biztosítottat	terhelik.	

	 	A	 szerződésből	 eredő	 biztosítási	 igények	 a	 biztosítási	 esemény	
bekövetkezésétől	számított	2	év	után	elévülnek.	

8.  Vitás kérdések rendezése
	 	A	biztosító	 szolgáltatásával	 kapcsolatban	 felmerült	 panaszokat	 a	

biztosító	részére	kell	bejelenteni:
	 a)	 	írásban	vagy	telefonon	az	alábbi	elérhetőségen:	
	 	 UNION	Vienna	Insurance	Group	Biztosító	Zrt.	
	 	 (1082	Budapest,	Baross	u.	1.,	tel.:	(+36-1)	486	4343)
	 b)	 	személyesen	az	alábbi	címen:	
	 	 UNION	Vienna	Insurance	Group	Biztosító	Zrt.	
	 	 Központi	Ügyfélszolgálati	Iroda	(1134	Budapest,	Váci	út	33.)
	 Jogok	érvényesítésének	egyéb	fórumai:
	 	Amennyiben	a	fogyasztó	a	biztosítóhoz	benyújtott	panaszára	adott	

válasszal	nem	ért	egyet,	úgy:
	 a)	 	a	 Magyar	 Nemzeti	 Bankról	 szóló	 2013.	 évi	 CXXXIX.	 törvény	

szerinti	fogyasztóvédelmi	rendelkezések	megsértésének	kivizs-
gálására	 irányuló	 panasz	 esetén	 a	 Magyar	 Nemzeti	 Bankhoz	
fordulhat	(levelezési	cím:	Magyar	Nemzeti	Bank,	

	 	 1534	Budapest	BKKP	Postafiók:	777;	
	 	 telefon:	(+36	80)	203-776;	
	 	 web:	felugyelet.mnb.hu;	e-mail:	ugyfelszolgalat@mnb.hu);
	 b)	 	a	 szerződés	 létrejöttével,	 érvényességével,	 joghatásaival	 és	

megszűnésével,	 továbbá	a	szerződésszegéssel	és	annak	 jogha	
tásaival	 kapcsolatos	 panasz	 esetén	 a	 fogyasztó	 a	 Magyar	
Nemzeti	 Bank	 mellett	 működő	 Pénzügyi	 Békéltető	 Testület	
előtt	kezdeményezhet	eljárást	(levelezési	cím:	

	 	 H-1525	Budapest	BKKP	Pf.	172;	telefon:	(+36-80)	203-776,	
	 	 	e-mail:	 ugyfelszolgalat@mnb.hu,	 vagy	 a	 polgári	 perrendtartás	

szabályai	szerint	bírósághoz	fordulhat.

9.  Adatkezelés, biztosítási titok
	 	A	biztosító	ügyfelei	biztosítási	titoknak	minősülő	adataira	vonatko-

zó	adatkezelési	szabályokat	az	Általános	Biztosítási	Feltételekhez	
csatolt	Adatkezelési	tájékoztató	c.	dokumentum	tartalmazza,	mely	
az	union.hu	weboldalon	is	elérhető.

10.  Az ügyfél-tájékoztató jogi természete
	 	Jelen	 biztosítotti	 tájékoztató	 kizárólag	 azt	 a	 célt	 szolgálja,	 hogy	

Önt	tájékoztassa	a	biztosítási	fedezet	leglényegesebb	jellemzőiről	
és	a	kárbejelentés	rendjéről,	nem	minősül	azonban	a	biztosítóval	
kötött	szerződésnek.

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

 –  a testi sérüléssel nem járó lelki sérülések; 
 –  a ficamok és rándulásos sérülések és azok későbbi következ-

ményei; 
 –  a rovarcsípések; 
 –  minden olyan, a szervezet támasztórendszerét érintő ártalom, 

melynek meglétére az adott baleseti esemény hívja fel a figyel-
met (a degeneratív, ortopéd jellegű kórképek tartoznak ide); 

 –  a csőtükrözéssel végzett, térdet érintő műtétek következménye-
iként kialakult maradandó egészségkárosodás; 

 –  olyan balesetek, melyek a biztosított igazolt (versenyzői, spor-
tolói licenceszel, engedéllyel) sportolóként végzett sporttevé-
kenységével vannak okozati összefüggésben. 

 –  A biztosító kockázatviselése nem terjed ki a biztosított tevé-
kenységi körében, a tevékenysége gyakorlásával okozati össze-
függésben bekövetkezett biztosítási eseményekre, amennyiben 
a biztosított tevékenysége:

 –  artista, búvár, bányász, építőmunkás magas építményeken, 
fegyveres testület tagja (kivéve: adminisztratív területen dolgo-
zó), fegyveres őr, kaszkadőr, légiutas-kísérő,– pilóta (repülő, 
helikopter, vadászgép), pirotechnikus, pénzszállító autó sofőrje 
vagy annak kísérője, robbanóanyaggal dolgozó ipari munkás, 
tűzijáték- és csillagszórógyártó, vadász, veszélyes anyagot szál-
lító tehergépkocsi sofőr. 

  A biztosító kockázatviselése nem terjed ki azon esetekre, melyek a 
biztosított extrém sporttevékenységével vannak okozati összefüg-
gésben. 

 Extrém sport: 
 –  jet-ski, 
 –  motorcsónak sport, 
 –  vízisízés, 
 –  vadvízi evezés (ideértve canyoning, hydrospeed), 
 –  hegy- és sziklamászás az V. foktól, 
 –  magashegyi expedíció, 
 –  barlangászat, 
 –  bázisugrás, 
 –  mélybe ugrás (bungee jumping), 
 –  falmászás, 
 –  autó-motorsportok (pl. roncsautó (auto-crash) sport, rally, 

gokart, motorkerékpár-sportok, quad, ügyességi versenyek), 
 –  félkezes és nyílttengeri vitorlázás, 
 –  repülősportok (pl. sárkányrepülés, ejtőernyőzés, paplanernyőzés, 

műrepülés, siklórepülés, hőlégballonozás), 
 –  mélytengeri búvárkodás (búvárkodás légzőkészülékkel 40 m alá) 
  A biztosított szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása által 

okozott balesetekre, ezt a feltételek tartalmazzák részletesen.  
  A biztosított szerződéskötéskor már fennálló betegségeivel vagy 

egészségkárosodásával összefüggésbe hozható balesetekre.  
  A biztosított olyan balesetére, amely pszichiátriai (elme-) betegsé-

gével okozati összefüggésben következett be.  
  Azon balesetekre, melyek a biztosított alábbi mértéket meghaladó 

alkoholos befolyásoltságával hozhatók összefüggésbe:
 –  légalkoholszint esetén: 0,26 mg/liter
 –  véralkoholszint esetén: 0,51 gr/liter
  Azon balesetekre, melyek a biztosított tudatmódosító szer általi 

befolyásoltságával hozhatók összefüggésbe.  
  A biztosított azon balesetére, amely közvetlenül vagy közvetve 

összefüggésben áll harci eseményekkel vagy más háborús cselek-
ményekkel, felkeléssel, lázadással, zavargással vagy terrorcselek-
ménnyel, hadüzenettel vagy anélkül vívott harccal, határvillongás-
sal, felkeléssel, forradalommal, zendüléssel, a törvényes kormány 
elleni puccsal vagy puccskísérlettel, népi megmozdulással, nem 
engedélyezett tüntetéssel vagy be nem jelentett sztrájkkal, idegen 
ország korlátozott hadcselekményeivel, kommandó támadással, 
terrorcselekménnyel.

7.  Kárbejelentés
	 	A	bekövetkezett	halálesetet/balesetet	haladéktalanul,	de	legkésőbb	

8	napon	belül,	írásban	be	kell	jelenteni	a	biztosító	alábbi	elérhe-
tőségein.	A	bejelentéshez	szükséges	nyomtatvány:	Igénylőlap	bal-
eseti	 szolgáltatáshoz	 (kárbejelentő),	 mely	 letölthető	 a	 MOHOSZ	
honlapjáról	www.mohosz.hu.	

 Kárbejelentési módok és elérhetőségek:
	 Levélben:	UNION	Vienna	Insurance	Group	Biztosító	Zrt.	
	 1380	Budapest	Pf.	1076
	 Személyesen:
		 UNION	Vienna	Insurance	Group	Biztosító	Zrt.	Ügyfélszolgálat:		
	 1134	Budapest,	Váci	út	33.
	 	Vidéki	ügyfélszolgálatok	elérhetősége	a:	
	 https://www.union.hu/kapcsolat	oldalon	található.
	 	A	bejelentéssel	egyidejűleg	az	alábbi	dokumentumokat	kell	csatolni:	
	 –	 	MOHOSZ	baleseti	kárigazolás,	

Ny.sz.:	U24910Hatályos:	2019.	január	1-től			




