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ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 

 
Biztosítási terméktájékoztató rész 

 
Az MKB Bank Zrt. által nyújtott 

Jelzáloghitelekhez kapcsolódó csoportos hitelfedeze ti biztosításhoz 
 

Jelen terméktájékoztató az MKB Bank Zrt. által nyúj tott 
jelzáloghitelekhez kapcsolódó csoportos hitelfedeze ti biztosítás f őbb jellemz őit tartalmazó egyszer űsített tájékoztató anyag, mely (1) nem tartalmazza az alkalmazandó 

feltételek összességét és (2) nem képezi a biztosít ásra vonatkozó szerz ődési feltételek részét. 
A jelen Biztosítási terméktájékoztató és az Általán os Biztosítási Feltételek és/vagy a vonatkozó Külön ös Biztosítási Feltételek között fennálló esetleges  ellentmondás 

esetén az Általános Biztosítási Feltételek és a von atkozó Különös Biztosítási Feltételek rendelkezései  irányadók. 
A csoportos biztosítási szerz ődésre vonatkozó biztosítási feltételek megismerése céljából kérjük, olvassa el a mellékelt Általános é s Különös Biztosítási Feltételeket is. 
 

Szerződő: MKB Bank Zrt.  (a továbbiakban: Bank) 
Biztosító: MKB Általános Biztosító Zártkör űen Működő Részvénytársaság 

Székhely: 1133 Budapest, Váci út 76. 
Cégjegyzékszám: 01-10-04563 
PSZÁF eng.sz.: E-II-251/2007 

Alapt őke: 1040 millió Ft  
Biztosított: Olyan természetes személy, aki az általa tett belépési nyilatkozat megtételének időpontjában az alább felsorolt feltételeknek megfelel: 

(1) életkora 18 és 60 év között van, (2) a Bankkal 20 millió Ft-ot meg nem haladó összegű, jelzáloghitel szerződéses jogviszonyban (a 
továbbiakban: hitelszerződés) áll, (3) hitelszerződésének futamideje legalább 5 év, de nem haladja meg a 25 évet, (4) nem részesül 
rokkantsági- vagy rehabilitációs ellátásban. 

Kedvezményezett: A Bank 
Biztosítási események: „A” biztosítási csomag esetén: 

• Baleseti halál, 
• Baleseti rokkantság (balesetből eredő, 50%-ot meghaladó 

mértékű egészségkárosodás), 
• 60 napon túli keresőképtelenség, 
• 60 napon túli munkanélküliség. 

„B” biztosítási csomag esetén:  
• 60 napon túli keresőképtelenség, 
• 60 napon túli munkanélküliség. 

Biztosítási szolgáltatás: Baleseti halál vagy bales eti rokkantság esetén: 
Az MKB Általános Biztosító Zrt. a biztosítási esemény időpontjában (a halál időpontjában vagy a fent meghatározott mértékű 
egészségkárosodást megállapító jogerős határozat meghozatalának napján) fennálló hiteltartozást megfizeti a Bank, mint kedvezményezett 
részére. 
Tartós betegállomány illetve munkanélküliség esetén : 
Az MKB Általános Biztosító Zrt. a keresőképtelenség, illetve a regisztrált munkanélküliség 61. napját követően esedékessé váló havi 
törlesztőrészleteket (meghatározását ld. az Általános Biztosítási Feltételek 1.6 pontjában) fizeti meg a Bank, mint kedvezményezett részére. 
A Biztosító térítési kötelezettsége az alábbi feltételek közül a legkorábban bekövetkezőnek az időpontjáig áll fenn: (1) a keresőképtelenség 
illetve a regisztrált munkanélküli állapot megszűnéséig vagy, (2) a kockázatviselés megszűnésének időpontjáig, (3) de legfeljebb 6 egymást 
követő hónapig. 

A kockázatviselés kezdete: A Biztosított belépésének módjától függően a Biztosító a kockázatot az alábbi időponttól viseli: 
• a hitelszerződés megkötésekor tett írásbeli belépési nyilatkozattal történő belépés esetében a hitel folyósításának napján (szakaszos 

folyósítás esetén az első részfolyósítás napján) 0 órától, 
• a hitelösszeg folyósítását követően tett utólagos írásbeli belépési nyilatkozat útján történt belépés esetében a szabályosan kitöltött és 

tanúk előtt aláírt utólagos belépési nyilatkozatnak a Bank általi érkeztetését követő naptári napon 0 órától, 
• a hitelszerződés aláírását követően a Bank vagy megbízottja által kezdeményezett telefonos megkeresés során tett – rögzített - szóbeli 

belépési nyilatkozat esetén a szóbeli belépési nyilatkozat megtételét követő nap 0 órától. 
A szolgáltatással kapcsolatos egyéb tudnivalók:  

Várakozási id ő (munkanélküliségi szolgáltatás esetén): 
A kockázatviselés kezdetétől számítandó 90 nap . Ha (i) a Biztosított munkaviszonyát megszüntető írásbeli jognyilatkozat a várakozási idő 
alatt kelt, vagy (ii)  a Biztosított munkaviszonya a várakozási idő alatt szűnt meg, a Biztosító az emiatt bekövetkezett munkanélkülivé válás 
esetében sem a várakozási idő alatt, sem annak lejártát követően nem nyújt biztosítási szolgáltatást. 

A munkanélküliségi 
szolgáltatásra való 
jogosultság speciális 
feltétele 

A Biztosító csak abban az esetben nyújt szolgáltatást, ha a Biztosított a biztosítási esemény bekövetkezését megelőző legutóbbi 
munkaviszonyának megszűnésétől visszafelé számítva legalább 6 hónapig folyamatosan, a munkanélküliségi kockázatra vonatkozó 
Különös Biztosítási Feltételek 7.2 pontja szerinti munkaviszonnyal rendelkezett. 

Szolgáltatási maximum: 

• Keresőképtelenség vagy munkanélküliség esetén az adott hó napra vonatkozóan legfeljebb 250.000,- Ft, 
• Egy Biztosítottra vonatkozóan legfeljebb 20.000.000  forint . Ezen határösszeg alkalmazása során figyelembe kell venni minden 

olyan kifizetést, amely a Szerződő és az MKB Általános Biztosító Zrt. között létrejött, az adott Biztosítottra vonatkozó bármely biztosítási 
szerződés alapján történt. 

Teljesítési határid ő: 
Az elbíráláshoz szükséges összes dokumentum beérkezését követ ő 30 munkanapon belül , ha a biztosítási esemény tekintetében az 
MKB Általános Biztosító Zrt. szolgáltatási kötelezettsége beáll. 

Elévülési id ő A biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 2 év. 
Mentesülési okok: Ld. az Általános Biztosítási Feltételek 17.§-át. 

Kizárások: 
Ld. az Általános Biztosítási Feltételek 18.§-át, va lamint a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételek m egfelel ő §-ait (a 
Keresőképtelenségi kockázat esetében a 4.§-ai, a munkanél küliségi kockázat esetében a 6.§-a)  

A biztosítási esemény 
bejelentésének módja: 

A biztosítási eseményt haladéktalanul, de legkésőbb 2 éven belül be kell jelenteni az alábbi címen illetve telefonszámon: 
MKB Általános Biztosító Zrt., Kárrendezési osztály 
1300 Budapest, Pf.:124 
Telefon: (1) 501-2384 

A biztosítási esemény bejelentésére vonatkozó részletes rendelkezéseket az Általános Biztosítási Feltételek 18.§-a tartalmazza. 
A szolgáltatás díja a havi 
törleszt őrészlet %-ában 

 Egy biztosított (adós) esetében Két biztosított (adós) esetében 
„A” biztosítási csomag 5,2360 % 9,4248% 
„B” biztosítási csomag 3,1470% 5,6646% 

 


