Kritikus betegségekre szóló egészségbiztosítás
1.

Biztosítási esemény
A Biztosítottnak a Biztosító által rá vonatkozó és a jelen biztosításra is kiterjedő
kockázatviselésének hatálya alatt, a jelen feltételek 2. pontjában meghatározott kritikus
betegségekben történő 3. pont szerint bekövetkező megbetegedése, illetve műtéte.

2.

A kritikus betegségek definíciója
2.1 Rosszindulatú daganatok és szövetileg jóindulatú agydaganat
A/ Rosszindulatú daganatos megbetegedés (rákbetegség)
Jelen feltételek szempontjából
rosszindulatú daganat (malignus tumor) a
rosszindulatúság jegyeit mutató szövet korlátlan növekedése, illetve a szöveti atypia
jegyeit mutató sejtek kontrollálatlan szaporodása, és ezen szövet, illetve sejtek
terjedése (inváziója) vagy áttét képzése (metasztázis) a környező vagy távolabbi ép
szövetek, sejtek között. A meghatározás magában foglalja a szervezet különböző
szerveiből kiinduló (solid) daganatokat, valamint a vér- és nyirokrendszerből kiinduló
rosszindulatú daganatos (rendszer)betegségeket (leukémia, lymphóma, Hodgkin-kór).
A jelen biztosítás szempontjából nem biztosítási esemény:





a bőrdaganatok, kivéve a festékes anyajegyek rosszindulatú daganata (melanoma
malignum),
a “korai malignus” (“pre-malignus” és “pre-carcinomás”) elfajulást mutató szöveti
elváltozások,
a környezetet nem elárasztó daganatok (carcinoma in situ) esetei,
a krónikus lymphoid leukémia és a Hodgkin-kór I. stádiumú esetei.

B/ Szövettanilag jóindulatú agydaganat
Jelen feltételek alkalmazása szempontjából szövetileg jóindulatú agydaganat az agy
olyan nem rákos daganata, amely a koponyaűrön belüli nyomást fokozza, és ezzel
életveszélyes állapotot eredményezhet.
A biztosítás szempontjából nem biztosítási esemény: az agyi és agyi erekből kiinduló
cysta, granuloma, malformáció, haematoma, valamint az agyalapi mirigy és a gerinc
jóindulatú daganatai.
2.2 Szívizominfarktus
Jelen feltételek szempontjából szívizominfarktus a szívizom egy részének vagy
részeinek gyors (órák vagy néhány nap alatti) elhalása, melynek oka az elhalt terület
vérellátásának hirtelen kialakuló elégtelensége. Jelen feltételek alkalmazása
szempontjából szívizominfarktus alatt a szívizomelhalásnak azon kóros állapotai
értendők, amelyeknél az elhalt terület kiterjedése olyan mértékű, hogy az a szokásos
12 elvezetéses EKG felvételen kóros Q hullám megjelenését eredményezi.
2.3 Agyi érkatasztrófa
Jelen feltételek szempontjából agyi érkatasztrófa az agyi vérellátásnak – pl. az agyi ér
trombózisa, embóliája vagy megrepedése által okozott – gyorsan kialakuló olyan
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zavara, amely az agyszövet kisebb vagy nagyobb területének elhalásához vezet, akut
neurológiai tünetei 24 óránál hosszabb ideig fennállnak, és amelynek maradandó, az
esemény bekövetkezése után 30 nap elteltével is egyértelműen fennálló, az
érkárosodással okozati összefüggésben álló kóros idegrendszeri tünetei vannak.
2.4 Krónikus veseelégtelenség
Jelen feltételek alkalmazása szempontjából krónikus veseelégtelenség akkor áll fenn, ha
mindkét vese működései visszafordíthatatlan módon olyan mértékben csökkentek, hogy
a Biztosított élete művesekezelés (dialízis) vagy veseátültetés nélkül nem menthető
meg, és a Biztosított a dialízis kezdetétől számított legalább 60 napja rendszeres
művesekezelésre szorul.
2.5 Szívkoszorúér-műtét
Jelen feltételek alkalmazása szempontjából szívkoszorúér-műtét alatt olyan nyitott
mellkasban végzett beavatkozás értendő, amelynek célja a koszorúérrendszer
koszorúérfestéssel előzetesen igazolt egy vagy több szűkületének vagy elzáródásának
kiiktatása, áthidalása a Biztosított más testrészéből kivett ér felhasználásával, a
szívizom vérellátásának biztosítása érdekében.
2.6 Szervátültetés
Jelen feltételek alkalmazása szempontjából szervátültetésen olyan műtéti beavatkozás
értendő, amelynek során a Biztosított – mint szervet kapó (recipiens) – testébe más
személy (donor) szervezetéből szív, szív-tüdő komplexum, tüdő, máj, vese vagy
csontvelő kerül átültetésre.
3.

A biztosítási esemény bekövetkezésének időpontja







rosszindulatú daganat és szövettanilag jóindulatú agydaganat esetén a diagnózis
legkorábbi felállításának időpontja,
szívizominfarktus esetén a betegség bekövetkeztének orvosilag megállapított
időpontja,
agyi érkatasztrófa esetén a maradandó kóros idegrendszeri károsodást okozó
esemény bekövetkezése utáni 30. nap eltelte,
krónikus veseelégtelenség esetén a rendszeres művese-kezelés megkezdését
követő 60 nap eltelte,
szívkoszorúér-műtét esetén a műtét időpontja,
szervátültetés esetén a műtét időpontja.

4.

Biztosítási szolgáltatás
Az 1. pont szerinti biztosítási esemény bekövetkezésekor a Biztosító a biztosítási
esemény időpontjában aktuális, az adott biztosítottra vonatkozó biztosítási összeget
fizeti ki.

5.

A Biztosító a kockázatviselés kezdetétől számított 3 hónapos várakozási időt köt ki. A
várakozási idő alatt a Biztosító szolgáltatást nem teljesít. Ha a várakozási idő alatt az
adott Biztosítottra vonatkozóan a biztosítási esemény bekövetkezik, úgy a jelen
biztosítás rá vonatkozóan megszűnik.
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6.

A Biztosító a szolgáltatását a Biztosító orvosának a véleménye alapján teljesíti.
A Biztosító a szolgáltatás teljesítését a Biztosítottnak a Biztosító orvosa által történő
felülvizsgálatához vagy egyéb orvosi vizsgálatokhoz kötheti.

7.

A Biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettségének teljesítése alól, ha
bizonyítást nyer, hogy bármelyik, biztosítási eseményként megjelölt kritikus betegség
az adott biztosítottnál a Biztosítottra vonatkozó kockázatviselés kezdete előtt már
bekövetkezett (fennállt).

8.

A biztosítási szolgáltatás teljesítésére a Biztosító csak akkor köteles, ha a
biztosítási esemény jelen feltételekben meghatározott bekövetkezésére (2. és 3. pont)
és a Biztosítóhoz jelen szabályzat szerint történt bejelentésére még a Biztosított
életében sor került.

9.

A Biztosító jelen biztosításra vonatkozó kockázatviselése megszűnik az első
biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosítási esemény bekövetkezésének
napján.

10.

A Szerződőnek a biztosítási szolgáltatás igénybevételéhez
Feltételek XI/1. pontjában megadottakon kívül az alábbi
eljuttatnia a Biztosítóhoz:

az Általános
iratokat kell

10.1 Rosszindulatú daganatok és jóindulatú agydaganat
A rosszindulatú daganatos betegség, illetve a jóindulatú agydaganat tényét az
orvosi vizsgálatról szóló, részletes leírást és határozott diagnózist tartalmazó
dokumentummal (lelettel, zárójelentéssel) kell igazolni, amelynek tartalmaznia kell:

a
daganatos
betegség
rosszindulatúságát,
illetve
a
koponyaűri
nyomásfokozódás veszélyét igazoló diagnózist és a szövettani leletet vagy
utóbbi hiányában

a szöveti mintavétel nélkül végzett sebészi beavatkozásról, endoszkópos vagy
képalkotó vizsgálatról szóló, az invazív vagy nyomásfokozó daganatos terjedést
egyértelműen kimutató leírást és diagnózist.
10.2 Szívizominfarktus
A szívizominfarktus bizonyításához az új keletű szívizominfarktus bekövetkeztét és
időpontját egyértelműen megállapító olyan egészségügyi dokumentumok (orvosi
lelet, zárójelentés) szükségesek, amelyeknek tartalmazniuk kell:

a friss szívizominfarktusra utaló EKG felvételeket és leleteket,

a szívizominfarktust jellemző enzimérték változásokat dokumentáló orvosi
leleteket,

a klinikai tünetek leírását.
10.3 Agyi érkatasztrófa
Az agyi érkatasztrófa bizonyításához szükséges:

az agyi érkatasztrófa bekövetkeztét, és a bekövetkezés időpontját megállapító
egészségügyi dokumentum (orvosi lelet, zárójelentés), és

a neurológiai szakvélemény, amely az esemény után legalább 30 nappal, az
eseménnyel okozati összefüggésben álló kóros idegrendszeri tüneteket állapít
meg.
10.4 Szívkoszorúér-műtét
A szívkoszorúér-műtét elvégzésének igazolásához szükséges a műtétet igazoló
zárójelentés vagy a műtéti leírás kivonata, amelyhez mellékelni kell a műtét előtti
koszorúérfestés (coronarographia) leletét.
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Ha a műtétre nem Magyarországon kerül sor, úgy a műtét csak akkor minősül
biztosítási eseménynek, ha a biztosító orvosszakértőjének műtét előtti, a
beavatkozás indokoltságát megállapító írásbeli jóváhagyását beszerezték.
10.5 Szervátültetés
A szervátültetés bekövetkeztének igazolásához szükségesek: a műtét indokoltságát
igazoló és az elvégzett műtét leírását tartalmazó egészségügyi dokumentumok
(orvosi leletek, zárójelentés).
Ha a műtétre nem Magyarországon kerül sor, úgy a műtét csak akkor minősül
biztosítási eseménynek, ha a biztosító orvosszakértőjének műtét előtti, a
beavatkozás indokoltságát megállapító írásbeli jóváhagyását beszerezték.
10.6 Krónikus veseelégtelenség
A krónikus veseelégtelenség igazolásához szükségesek: a jelen feltételek 2.4,
illetve
3.
pontjában
meghatározott
állapot
fennállását
igazoló
orvosi
dokumentumok.
11.

Szükség esetén a biztosítási szolgáltatás igényléséhez a 10. pontban megjelölt
iratokon felül a Biztosító a biztosítási eseményt megelőző, a biztosítási
eseménnyel kapcsolatos egészségi állapotra vonatkozó igazolásokat is kérhet.

12.

A jelen biztosításra az AEGON Csoportos Biztosítások Általános Feltételei
érvényesek a fenti kiegészítések mellett.
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