Összefoglaló áttekintés
a MetLife MetProtect Kockázati
Élet-, Baleset- és Egészségbiztosításról
Ezt az összefoglalót azzal a céllal állítottuk össze, hogy átlátható formában és közérthető módon
ismertessük a MetLife MetProtect Kockázati Élet-, Baleset- és Egészségbiztosításának legfontosabb tulajdonságait.
Ez az ismertetőanyag nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek, nem része a szabályzatnak,
elsősorban tájékoztatásra és az Ön érdeklődésének felkeltésére szolgál.
Fontosnak tartjuk, hogy szerződéskötés előtt minden esetben tanulmányozza át a MetLife Biztosító MetProtect Kockázati Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítási szerződések biztosítási szabályzatának (MET-247, MET-248) Biztosítási szerződésekre irányadó általános rendelkezéseit (I. és
II. részek), illetve a Biztosítási szerződésekre irányadó különös rendelkezéseket.

Miért jó választás a valós kockázatokra
megoldást kínáló MetProtect?
A MetProtect biztosítás keretében – az igényeinek és lehetőségeinek megfelelően – 37 különböző biztosítási fedezet közül választhatja ki azokat, amelyek leginkább megfelelnek aktuális
élethelyzetének.
A biztosítások körét, illetve azok szolgáltatási összegeit – változó
igényeinek megfelelően – a későbbiekben módosíthatja.
A biztosítási szolgáltatások adómentesek.
A biztosítási szolgáltatások nem részei a hagyatéki eljárásnak,
így a kifizetésükhöz nem kell megvárni annak végét.

Milyen élethelyzetekre ajánlunk megoldást?
A MetLife MetProtect a megfelelő megoldás, ha célja a gondoskodás, a felkészülés a nehéz helyzetekre.
Alapvető emberi igény a biztonság iránti vágy. Mindannyian ki vagyunk téve a jövőbeli események
bizonytalanságának, a különböző veszélyeknek és kockázatoknak. Mivel a balesetek és betegségek, a tragikus események szinte mindig anyagi veszteséggel, jövedelemkieséssel, sokszor
komoly kiadásokkal is járnak, így szükség van ezeknek a negatív hatásoknak az enyhítésére.
A MetProtect biztosítással megteremtheti a biztonság és a nyugalom, a felkészülés jóleső
érzését!
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Az I. fejezetben bemutatjuk a MetProtect keretében választható biztosítások körét, majd
a II. fejezetben arról is tájékoztatjuk, mire kell feltétlenül figyelnie a biztosítási szerződés
megkötése és fenntartása során.

I. Milyen szolgáltatások érhetők el
a MetProtect biztosítással?
Az élet-, baleset- és egészségbiztosítási események és szolgáltatások rendkívül széles köre
lehetőséget teremt, hogy az életével, egészségével kapcsolatos kockázatokra a legmegfelelőbb
biztosítási fedezetet válassza.

Fontos tudnia, hogy a MetProtect kizárólag tisztán
kockázati biztosításokat kínál, a befizetett díj nem szolgál
megtakarítási célokat, így nincs visszavásárlási értéke.
Sem lejáratkor, sem idő előtti megszüntetés esetén
(pl. a díj nem fizetése) nem jár vissza pénz.

Mire kell ügyelnie szerződéskötéskor?
A szerződés létrejöttekor a biztosított köteles a valóságnak megfelelően, legjobb tudása szerint megadni a biztosító által kért információkat. Amennyiben pl. az egészségével kapcsolatban
elhallgat olyan lényeges adatot, mely a biztosítási esemény bekövetkezésével összefüggésbe
hozható, a biztosító mentesülhet a kifizetés alól.
Fontos áttanulmányozni a szerződésben foglalt valamennyi biztosítói mentesülést és kizárást
annak érdekében, hogy senkit ne érhessen kellemetlen meglepetés.

I.1. Biztosítások a biztosított halála esetére
A halál esetére szóló biztosításaink a biztosított betegség miatti vagy baleseti eredetű halála esetén nyújtanak biztosítási szolgáltatást a megjelölt kedvezményezett(ek)nek.
A MetProtect keretében hét különböző haláleseti fedezet közül választhat, de természetesen azt
is megteheti, hogy - élethelyzetének megfelelően – egyidejűleg akár többféle ilyen szerződéssel
is rendelkezik.
Valamennyi haláleseti szerződés esetében
Ön dönti el, hogy ki legyen a kedvezményezett, többféle szerződés esetén külön-külön is
rendelkezhet. A kedvezményezettek személye a biztosítás fennállása alatt igény szerint
módosítható.
A biztosítási összeget a kedvezményezett(ek) döntésének megfelelően egyösszegben kifizeti biztosító vagy választható a részletekben történő kifizetés (járadék) lehetősége is.
A legelterjedtebb piaci gyakorlattal ellentétben a biztosító nem alkalmaz várakozási időt.
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Az alábbi táblázatban összefoglaljuk a haláleseti biztosítások legfontosabb tudnivalóit és megadjuk, hol találja meg a biztosítási szabályzatban azok részletes rendelkezéseit.
A biztosítás neve

Legfontosabb
tulajdonsága

Akkor ajánljuk…

Hol találja
a részletes
feltételeket a
szabályzatban?

Kockázati életbiztosítás
változó díjjal
(MET-K37, MET-K38)

A biztosított aktuális életkorának megfelelő biztosítási díjat kell fizetni, így
annak összege évente
növekszik.

Ha a fiatalabb életkorokban
rendkívül kedvező díjjal akar
magas összegű szolgáltatást
elérni.

55. oldal

Ha választott céljához akarja
igazítani a biztosítási tartam
hosszát, amely során a fizetendő
díj összege jól tervezhető.

56. oldal

Ha jól kereső éveiben a
választott tartam első felében
akarja kifizetni a biztosítás teljes
díját.

57. oldal

Kockázati életbiztosítás
választható tartammal
(MET-K50, MET-K51)

Kockázati életbiztosítás
csökkentett díjfizetési tartammal
(MET-K52, MET-K53)

A biztosítás tartamát, azaz
hosszát a szerződéskötéskor kell megválasztani.
A biztosított életkorának
növekedése miatt a díj
nem változik.
A választott hosszúságú
biztosítási tartam első felében kell megfizetni a teljes
tartam díját.
A biztosított életkorának
növekedése miatt a díj
nem változik.

Hirtelen halál esetére szóló
biztosítás
(MET-SD3, MET-SD1)

A biztosított életkorának
növekedése miatt a díj
nem változik.

Ha kedvezőbb díjat akar elérni
és leginkább attól tart, hogy a
haláleset baleset, szívinfarktus
vagy stroke miatt következik be.

59. oldal

Baleseti halál esetére szóló
biztosítás
(MET-HC1, MET-HC4)

A biztosított életkorának
növekedése miatt a díj
nem változik.

Ha reálisan számol azzal, hogy
baleset mindenkit érhet és
sajnos bármikor bekövetkezhet.

61. oldal

Közlekedési baleseti halál
esetére szóló biztosítás
(MET-TA4, MET-TA3)

A biztosított életkorának
növekedése miatt a díj
nem változik.

Ha sokat vezet, sokat utazik.

62. oldal

Szülők egyazon balesetből
bekövetkező halála esetére
szóló biztosítás (MET-OR6,
MET-OR0)

A biztosított és a társbiztosított életkorának növekedése miatt a díj nem
változik.

Ha szülőkként külön is
gondoskodni akarnak
gyermekeik anyagi
biztonságáról.

63. oldal
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I.2. Biztosítások rettegett betegségek esetére
A MetProtect keretében tíz olyan Critical Care egészségbiztosítás közül választhat, amely az
úgynevezett rettegett betegségek, állapotok bekövetkezése esetén kifizetést nyújt, s így segítség
az orvosi költségek fedezésében, a gyógyulás anyagi körülményeinek megteremtésében. Természetesen azt is megteheti, hogy igényeinek megfelelően akár többféle úgynevezett Critical Care
szerződést is megköt. A biztosítási szolgáltatást a biztosítottnak vagy a megjelölt kedvezményezettnek teljesíti a biztosító.
A Critical Care egészségbiztosítások esetében a biztosító a magyar piacon egyedülálló
szolgáltatásokat kínál!
•

Dönthet úgy, hogy a Critical Care szerződése csak a daganatos megbetegedésekre
szóljon. Ebben az esetben a rosszindulatú daganatos megbetegedések mellett a
biztosítás a jóindulatú agydaganat és a carcinoma in situ (azaz a daganatot megelőző
állapot) esetén is szolgáltat.

•

Választhat úgy, hogy a Critical Care szerződés a leginkább rettegett 9 betegség
bekövetkezése esetén nyújtson szolgáltatást, vagy megkötheti a jóval bővebb körre
szóló biztosítást. Ekkor 50 súlyos betegség, egészségi állapot, illetve műtét esetére áll
kockázatban a biztosító.

•

Piaci újdonság, hogy a biztosító a Critical Care biztosítások esetében az érintett
betegségeket kategóriákba sorolja és kategóriánként szolgáltat. Ez azt jelenti, hogy akár
többször is kifizeti a biztosítási összeget, amennyiben a szerződés tartama alatt eltérő
kategóriákba tartozó biztosítási események következnének be. Sőt, meghatározott
betegségek, állapotok esetében az adott betegség súlyosságától függően úgynevezett
részkifizetési szolgáltatást is nyújt a biztosító!

•

Kiválaszthatja azt is, hogy a szerződés fennállása során a biztosított életkorának
előrehaladása miatt növekvő díjat szeretne fizetni, vagy jobb szeretné, ha a választott
tartam során pusztán az életkor növekedése ne befolyásolja a fizetendő díjat.

A biztosításokban szereplő súlyos betegségek, egészségi állapotok és műtéti beavatkozások
részletes felsorolását és leírását az adott biztosítás Függeléke tartalmazza, ezeket is
feltétlenül fontos áttanulmányoznia.
A Critical Care Plus egészségbiztosítás az úgynevezett carcinoma in situ, azaz a daganatot
megelőző állapot diagnosztizálása esetére köthető.
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A Critical Care Diabetes Plus egészségbiztosítás a cukorbetegség súlyos szövődményeire szól.
A Critical Care Mother Plus biztosítás a gyermekvállalással összefüggésben felmerülő
olyan kockázatok esetére köthető, melyek súlyos anyai komplikációk a terhesség, illetve
a szülés során, illetve az újszülött gyermek veleszületett súlyos rendellenességei. Térítést
nyújt a biztosítás az asszisztált reprodukciós eljárás költségei tekintetében is. A biztosító
szolgáltatásainak részletes felsorolását, leírását a biztosítás Függeléke tartalmazza.
Valamennyi idetartozó szerződésfajta esetében:
A biztosító várakozási időt alkalmaz, amelynek hossza 90 vagy 180 nap – kérjük ellenőrizze
a biztosítások különös rendelkezéseiben.
Az értékkövetés (infláció-követés) igénybevételéről Ön dönt, de van olyan biztosítás ezek
között, ahol nincs értékkövetési lehetőség (Critical Care Mother Plus).
Fontos tudni, hogy ezek alapvetően bonyolult szerződések, ezért kiemelten fontos, hogy áttanulmányozza a különös rendelkezéseket, azok Függelékét.

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk a tíz Critical Care egészségbiztosítás legfontosabb tudnivalóit és megadjuk, hol találja meg a biztosítási szabályzatban azok részletes rendelkezéseit.
A biztosítás neve

1. számú
Critical Care-9 biztosítás
változó díjjal
(MET-C52, MET-C53)

2. számú
Critical Care-9 biztosítás
választható tartammal
(MET-C59, MET-C60)

3. számú
Critical Care-50 biztosítás
változó díjjal
(MET-C44, MET-C45)

4. számú
Critical Care-50 biztosítás
választható tartammal
(MET-C46, MET-C47)

Akkor ajánljuk…

Hol találja
a részletes
feltételeket a
szabályzatban?

Ha a fiatalabb életkorokban
rendkívül kedvező díjjal
akar magas összegű
szolgáltatást elérni.

65. oldal

Ha az a fontosabb, hogy
a biztosítási tartam során
a fizetendő díj összege jól
tervezhető legyen.

73. oldal

Ha a fiatalabb életkorokban
rendkívül kedvező díjjal
akar magas összegű
szolgáltatást elérni a lehető
legszélesebb kockázati
körre.

81. oldal

Ha az a fontosabb, hogy
a biztosítási tartam során
a fizetendő díj összege
jól tervezhető legyen,
de a legszélesebb körű
szerződést szeretné.

102. oldal

Legfontosabb
tulajdonsága
A biztosított aktuális életkorának megfelelő biztosítási díjat
kell fizetni, így annak összege
évente növekszik.
9 betegség esetére, kategóriánkénti szolgáltatással, részkifizetési lehetőség
A biztosított életkorának növekedése miatt a díj nem változik.
9 betegség esetére, kategóriánkénti szolgáltatással, részkifizetési lehetőség
A biztosított aktuális életkorának megfelelő biztosítási díjat
kell fizetni, így annak összege
évente növekszik.
50 betegség esetére, kategóriánkénti szolgáltatással, részkifizetési lehetőség
A biztosított életkorának növekedése miatt a díj nem változik.
50 betegség esetére, kategóriánkénti szolgáltatással, részkifizetési lehetőség
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A biztosítás neve

Legfontosabb
tulajdonsága

Akkor ajánljuk…

Hol találja
a részletes
feltételeket a
szabályzatban?

5. számú
Critical Care biztosítás
daganatos betegségekre
változó díjjal
(MET-C40, MET-C41)

A biztosított aktuális életkorának megfelelő biztosítási díjat
kell fizetni, így annak összege
évente növekszik.
Rosszindulatú daganatos
betegségre, jóindulatú
agydaganatra és carcinoma in
situ esetére
Többszöri szolgáltatási
lehetőség

Ha a daganatos betegségek
esetére szeretne nagyon
széles körű szolgáltatást.

123. oldal

6. számú
Critical Care biztosítás
daganatos betegségekre
választható tartammal
(MET-C42, MET-C43)

A biztosított életkorának növekedése miatt a díj nem változik.
Rosszindulatú daganatos
betegségre, jóindulatú agydaganatra és carcinoma in situ
esetére
Többszöri szolgáltatási
lehetőség

Ha a daganatos betegségek
esetére szeretne nagyon
széles körű szolgáltatást.

127. oldal

7. számú
Critical Care Plus
biztosítás változó díjjal
(MET-C48, MET-C49)

A biztosított aktuális életkorának megfelelő biztosítási díjat
kell fizetni, így annak összege
évente növekszik.
Lokális daganatos megbetegedés (carcinoma in situ) esetén
szolgáltat, amelyre a Critical
Care-9 és a Critical Care-50
biztosítások nem térítenek.

Ha a daganatot megelőző
állapotra, annak jól
gyógyítható fajtáira is
szeretne biztosítást.

8. számú
Critical Care Plus
biztosítás választható
tartammal
(MET-C50, MET-C55)

A biztosított életkorának növekedése miatt a díj nem változik.
Lokális daganatos megbetegedés (carcinoma in situ) esetén
szolgáltat, amelyre a Critical
Care-9 és a Critical Care-50
biztosítások nem térítenek.

Ha a daganatot megelőző
állapotra, annak jól
gyógyítható fajtáira is
szeretne biztosítást.
Rendelkeznie kell a Critical
Care-9 vagy Critical
Care-50 biztosítással, hogy
ezt is megköthesse.

133. oldal

9. számú
Critical Care Diabetes
Plus biztosítás
(MET-DI2, MET-DI4)

A biztosított életkorának növekedése miatt a díj nem változik.
A cukorbetegség (diabétesz)
súlyos szövődményei esetén
szolgáltat.

Ha a cukorbetegségtől és
annak következményeitől,
szövődményeitől (vesék
és látás nagyon súlyos
károsodása, végtag
elvesztése) különösen tart.

136. oldal

A biztosított életkorának növekedése miatt a díj nem változik.
A gyermekvállaláshoz kapcsolódó anyai és gyermekkockázatok széles köre esetén térít.
Például:
+ terhességi, szülési
komplikációk
+ az újszülött veleszületett
rendellenessége
+ asszisztált reprodukciós
eljárás

Ha fel szeretne készülni
azokra az esetekre is,
amire gondolni sem szeret,
de baj esetén fontos az
anyagi segítség.

138. oldal

10. számú
Critical Care Mother Plus
biztosítás
(MET-BC1, MET-BC2)

Rendelkeznie kell a
Critical Care-9 vagy
Critical Care-50
biztosítással, hogy ezt is
megköthesse.
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I.3. Biztosítások maradandó egészségkárosodás esetére
A maradandó egészségkárosodás esetére szóló biztosítások egyrészt a baleset következtében
kialakuló végleges, teljes vagy részleges egészségromlás, másrészt a betegségi vagy baleseti
eredetű maradandó egészségkárosodás (rokkantság) esetén nyújtanak biztosítási szolgáltatást.
A MetProtect keretében öt különböző rokkantsági fedezet közül választhat, de természetesen itt
is megteheti, hogy egyidejűleg akár többféle szerződéssel is rendelkezik. A biztosítási szolgáltatást a biztosítottnak vagy a megjelölt kedvezményezettnek teljesíti a biztosító egyösszegben,
vagy választható a részletekben történő kifizetés (járadék) lehetősége is.
Négy különböző fedezetet kínálunk a baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás esetére. Fontos, hogy ezeknél a fedezeteknél a szerződéskötéskor választott biztosítási összeget alapul véve a biztosító a kifizetést a biztosított életkorának függvényében teljesíti.
A négy fedezet:



ha a maradandó egészségkárosodás mértéke 1-100 % közötti,



ha a maradandó egészségkárosodás mértéke 1-100 % közötti
és progresszív (emelt szintű) a térítés,



ha a maradandó egészségkárosodás mértéke 31-100 % közötti,



ha a maradandó egészségkárosodás mértéke 61-100 % közötti
a biztosító kifizeti az egészségkárosodás mértékével arányos térítést.
A térítési összegek irányadó mértékéről a biztosítási szabályzat 1. számú mellékletében
lévő táblázat alapján tájékozódhat.

Az ötödik fedezet arra az esetre szól, ha az arra jogosult közigazgatási (állami) szerv szakvéleményében a biztosítottnál legalább 40%-ot elérő mértékű maradandó egészségkárosodást (rokkantságot) állapít meg és a szakvélemény szerint a biztosított rehabilitációja nem
javasolt.
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Az alábbi táblázatban összefoglaljuk a maradandó egészségkárosodás esetére szóló biztosítások legfontosabb tudnivalóit és megadjuk, hol találja meg a biztosítási szabályzatban azok részletes rendelkezéseit.
A biztosítás neve

1. számú
Baleseti maradandó
egészségkárosodás (1%-)
esetére szóló biztosítás
(MET-RC1, MET-RC9)

2. számú
Baleseti maradandó
egészségkárosodás (1%-)
esetén 250%-ig terjedő
progresszív térítést nyújtó biztosítás
(MET-RC2, MET-RC0)

3. számú
Baleseti maradandó
egészségkárosodás
(31%-) esetére szóló
biztosítás
(MET-RC7, MET-RD5)

4. számú
Baleseti maradandó
egészségkárosodás
(61%-) esetére szóló
biztosítás
(MET-RC8, MET-RD6)

5. számú
Maradandó
egészségkárosodás
(40%-) esetére
szóló biztosítás
(MET-Y10, MET-Y11)

Akkor ajánljuk…

Hol találja
a részletes
feltételeket a
szabályzatban?

Ha a legszélesebb körű
baleseti fedezetet akarja
választani.

146. oldal

Ha a legszélesebb körű
fedezetet kiemelten magas
összegű szolgáltatással
kívánja megteremteni.

149. oldal

Ha mérsékeltebb díj fejében
akarja megteremteni
biztonságát, és elegendő,
ha a biztosító a súlyosabb
egészségkárosodások
esetén térít.

152. oldal

Ha a lehető legolcsóbban
akar balesetbiztosítást,
és elegendő, ha a
biztosító a nagyon súlyos
egészségkárosodások
esetén térít.

155. oldal

Ha fontos, hogy egy
rokkantságot (megváltozott
munkaképességet) okozó
betegség vagy baleset
miatt ne kerüljön anyagilag
kiszolgáltatott helyzetbe.

158. oldal

Legfontosabb
tulajdonsága

A biztosított életkorának
növekedése miatt a díj nem
változik.
Teljes vagy részleges, végleges egészségkárosodás 1 és
100% közötti mértékben.
A biztosított életkorának
növekedése miatt a díj nem
változik.
Teljes vagy részleges, végleges egészségkárosodás 1 és
100% közötti mértékben; az
1. számú fedezethez képest
250%-ig terjedő emelt szintű
(progresszív) térítéssel.
A biztosított életkorának
növekedése miatt a díj nem
változik.
Teljes vagy részleges, végleges egészségkárosodás
legalább 31 és 100% közötti
mértékben.
A biztosított életkorának
növekedése miatt a díj nem
változik.
Teljes vagy részleges, végleges egészségkárosodás
legalább 61 és 100% közötti
mértékben.
A biztosított életkorának
növekedése miatt a díj nem
változik.
Maradandó egészség
károsodás, melynek mértéke
eléri legalább a 40%-ot és a
biztosított rehabilitációja nem
javasolt.
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I.4. Biztosítások hitelfedezet esetére
A hitelfedezet esetére szóló két MetProtect biztosítás akkor segítség, ha banki hitelének időtartama alatt biztos szeretne lenni abban, hogy a fennálló hiteltartozás törlesztése baj, tragédia esetén
ne jelentsen megoldhatatlan problémát.
A MetProtect keretében az alábbiak szerinti két hitelfedezeti biztosítás közül választhat. A biztosítási szolgáltatást – ha Ön így rendelkezik - a hitelt nyújtó pénzintézetnek teljesíti a biztosító.
A MetProtect Hitel Care Basic biztosítás a biztosított halála esetén szolgáltat.
A MetProtect Hitel Care Plus biztosítás a biztosított legalább 40%-ot elérő mértékű maradandó egészségkárosodása (rokkantsága) vagy a halála esetén fizet.
Az alábbi táblázatban összefoglaljuk a hitelfedezeti biztosítások legfontosabb tudnivalóit és megadjuk, hol találja meg a biztosítási szabályzatban azok részletes rendelkezéseit.
A biztosítás neve

A biztosítás tartamát, azaz
hosszát a szerződéskötéskor
kell megválasztani.
Hitel Care Basic
biztosítás
(MET-MD7, MET-ME7)

A biztosítási összeg minden
évben a szerződés létrejöttekor
kibocsátott kötvényben meghatározott mértékben csökken.
A biztosított halála esetén fizet.
A biztosítás tartamát, azaz
hosszát a szerződéskötéskor
kell megválasztani.

Hitel Care Plus
biztosítás
(MET-MA7, MET-MB7)

Akkor ajánljuk…

Hol találja
a részletes
feltételeket a
szabályzatban?

Ha biztos akar lenni abban,
hogy tragédia esetén
is rendelkezésre álljon
fennálló hiteltartozásának
fedezete.

160. oldal

Ha a haláleseti fedezet
mellett azt is fontosnak
tartja, hogy megváltozott
munkaképessége esetén
is térítsen a biztosítás,
hiszen akkor nem feltétlenül
tudja előteremteni a hitel
törlesztőrészleteit.

161. oldal

Legfontosabb
tulajdonsága

A biztosítási összeg minden
évben a szerződés létrejöttekor
kibocsátott kötvényben meghatározott mértékben csökken.
A biztosított rokkantsága vagy
halála esetén fizet.

I.5. Biztosítás tanulmányok finanszírozása esetére
A MetProtect tanulmányi járadékot nyújtó biztosítással arról gondoskodhat, aki Önnek a legfontosabb, a gyermekéről. Ez a szerződés a következőket nyújtja: a biztosított legalább 40%-ot elérő
mértékű maradandó egészségkárosodása (rokkantsága) vagy a halála esetén a biztosító a biztosítási eseményt követően havi járadékot fizet a kedvezményezett gyermek 25 éves életkoráig.
Célunk, hogy baj, tragédia esetén se jelentsen megoldhatatlan anyagi problémát gyermekének
felnevelése. A havi járadék összegét a szerződéskötéskor határozhatja meg, amely az értékkövetési lehetőség révén növekedhet.
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A Tanulmányi járadékot nyújtó biztosítás (MET-TJ1, MET-TJ2) részletes rendelkezéseit a MetProtect szabályzat 163. oldalán találja meg.

I.6. Biztosítások hosszabb keresőképtelenség esetére
A keresőképtelenség esetére szóló MetProtect biztosítások akkor nyújtanak anyagi segítséget,
ha a biztosított saját állapota vagy gyermekének ápolása miatt tartósan kiesik a munkából. A társadalombiztosítás által fizetett táppénz munkakeresetének csak egy részét nyújtja, így indokolt
pótolni a kieső jövedelmet, különösen egy hosszabb betegség alkalmával.
A MetProtect keresőképtelenségi biztosításai napi térítést fizetnek, ha tartósan, azaz 22 napos
folyamatos időszakot meghaladó tartamban a biztosított keresőképtelenné válik (táppénzes állományba kerül) a saját betegsége/balesete miatt, illetve, ha a gyermeke ápolása miatt nem tudja
ellátni a munkáját. Mindkét esetben a térítésre jogosító keresőképtelenségnek legalább 21 nap
hosszúnak kell lennie és a napi térítést a 22. naptól kezdődően fizeti a biztosító. A napi térítés
összegének maximumát a biztosító a biztosított rendszeres havi jövedelmének függvényében
határozza meg.
A MetProtect keretében az alábbi két keresőképtelenségi biztosítást kínáljuk.
A MetProtect Táppénz Basic a biztosított saját keresőképtelensége esetén szolgáltat.
A MetProtect Táppénz Plus a biztosított azon keresőképtelensége esetén nyújt szolgáltatást,
amely a biztosított beteg gyermekének ápolása miatt válik szükségessé.
Fontos, hogy a gyermekápolás miatti keresőképtelenség esetére szóló biztosítást csak akkor
kötheti meg, ha egyidejűleg rendelkezik a saját jogú keresőképtelenség esetére szóló szerződéssel is.
Az alábbi táblázatban összefoglaljuk a keresőképtelenségi biztosítások legfontosabb tudnivalóit
és megadjuk, hol találja meg a biztosítási szabályzatban azok részletes rendelkezéseit.
A biztosítás neve

Táppénz Basic keresőképtelenség esetén napi
térítést nyújtó biztosítás
(MET-IR1, MET-IR2)

Akkor ajánljuk…

Hol találja
a részletes
feltételeket a
szabályzatban?

Ha szeretné, hogy egy
tartós, elhúzódó betegség
ne okozzon megoldhatatlan
problémát anyagi
helyzetében.

165. oldal

Legfontosabb
tulajdonsága
Legalább 22 napig táppénzen
kell lennie a biztosítottnak,
hogy szolgáltasson a biztosító.
Egy biztosítási eseményből
eredően max 365 napra fizet a
biztosító.
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A biztosítás legfeljebb a biztosított gyermekének 17 éves
koráig szól.
Táppénz Plus gyermekápolás miatti keresőképtelenség esetén napi
térítést nyújtó biztosítás
(MET-IR3, MET-IR4)

Legalább 22 napra keresőképtelenné kell válnia a biztosítottnak, hogy szolgáltasson a biztosító, de a gyermek bizonyos
állapotai esetén már a 15-21.
napokra is járhat a napi térítés.

Ha szeretné, hogy a
gyermeke ápolása miatt
szükségessé váló tartós
keresőképtelenség esetére
is legyen fedezet.

168. oldal

Egy biztosítási évben két keresőképtelenségre térít a biztosító, max. 90 nap/esemény.

I.7. Biztosítás csonttörés és égési sérülés esetére
A MetProtect csonttörés és égési sérülés esetére szóló biztosítás anyagi segítséget nyújt, ha
csonttörés vagy égési sérülés miatt kiesik a munkából, így jövedelme kevesebb lesz, illetve plusz
költségek is felmerülhetnek.
A szolgáltatás összegét a szerződéskötéskor választhatja meg, s ezt alapul véve teljesít a biztosító kifizetést a csonttörés, illetve égés súlyosságának és a biztosított életkorának függvényében.
A térítési összegek mértékéről a biztosítási szabályzat 2. számú mellékletében lévő táblázat alapján tájékozódhat.
A Csonttörés és égési sérülés esetére szóló biztosítás (MET-F14, MET-F20) részletes rendelkezéseit a MetProtect szabályzat 171. oldalán találja meg.

I.8. Biztosítások műtéti beavatkozások esetére
A műtéti beavatkozások esetére szóló biztosítások egyrészt a kizárólag baleset következtében szükségessé váló műtétek esetén szolgáltatnak, másrészt a betegségi és a baleseti eredetű műtétek esetén egyaránt biztosítási szolgáltatást nyújtanak. A biztosítás megkötésével pótolhatjuk a műtéti ellátás
kapcsán felmerülő keresetkiesést, illetve a szükséges plusz kiadások fedezetét is biztosíthatjuk.
A MetProtect keretében négy különböző műtéti fedezet közül választhat.
Kétféle fedezetet kínálunk a kizárólag baleseti eredetű műtétek esetére:



Az első esetben a szolgáltatás összegét a szerződéskötéskor választhatja meg, s ezt
alapul véve teljesít a biztosító kifizetést a baleset miatti műtéti beavatkozás súlyosságának és a biztosított életkorának függvényében.



A második esetben a fentiek szerinti szolgáltatás összegét a biztosító úgynevezett progresszív, azaz emelt szintű szorzóval megnövelve teljesíti. Ez esetben tehát a biztosított
jóval magasabb térítéshez juthat.

Hasonló módon, kétféle fedezetet kínálunk az úgynevezett bármely okú, tehát akár baleseti
eredetű, akár betegség miatti műtéti ellátás esetén is. A fedezetek típusa döntően megegyezik a fentiekkel, kivéve, hogy a biztosított életkora nem befolyásolja a térítés összegét:



Az első esetben a szolgáltatás összegét a szerződéskötéskor választhatja meg, s ezt alapul véve teljesít a biztosító kifizetést a műtéti beavatkozás súlyosságának függvényében.



A második esetben a fentiek szerinti szolgáltatás összegét a biztosító úgynevezett progSummary_MP_202106_P
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resszív, azaz emelt szintű szorzóval megnövelve teljesíti. Ez esetben tehát a biztosított
jóval magasabb térítéshez juthat.
A műtéti beavatkozások szerinti térítési összegek mértékéről a biztosítási szabályzat 3. számú
mellékletében lévő táblázat alapján tájékozódhat.
A műtéti beavatkozás esetére szóló biztosítások részletes rendelkezéseit itt találja:
Balesetből származó műtéti beavatkozás esetére szóló biztosítás (MET-SB3, MET-SB7) MetProtect szabályzat 173. oldal
Balesetből származó műtéti beavatkozás esetén 200%-ig terjedő progresszív térítést nyújtó
biztosítás (MET-SB4, MET-SB8) - MetProtect szabályzat 175. oldal
Műtéti beavatkozás esetére szóló biztosítás (MET-SB5, MET-SB9) - MetProtect szabályzat 177. oldal
Műtéti beavatkozás esetére szóló, 200%-ig terjedő progresszív térítést nyújtó biztosítás
(MET-SB6, MET-SB0) - MetProtect szabályzat 179. oldal

I.9. Biztosítások kórházi ellátás esetére
A kórházi ellátás esetén napi térítést nyújtó biztosítások egyrészt a baleset következtében szükségessé váló kórházi ápolás, másrészt a betegségi és baleseti eredetű kórházi kezelés esetén
egyaránt nyújtanak biztosítási szolgáltatást. A biztosítás megkötésével pótolhatjuk a kórházi ápolás miatti keresetkiesést, illetve a szükséges plusz kiadások fedezetét is megteremthetjük.
A MetProtect keretében nyolc különböző kórházi napi térítéses fedezet közül választhat.
Négyféle fedezetet kínálunk a kizárólag baleseti eredetű kórházi ápolás esetére. Fontos,
hogy ezeknél a fedezeteknél a szerződéskötéskor választott napi térítés összegét alapul
véve a biztosító a kifizetést a biztosított életkorának függvényében teljesíti.



Az első esetben a napi térítés összegét a biztosító a kórházi ápolás első napjától kezdődően kifizeti. Csak ennél a változatnál az intenzív osztályon töltött kórházi napokra
50%-kal magasabb térítést fizetünk.



A második esetben a napi térítés fentiek szerinti összegét a biztosító úgynevezett progresszív, azaz emelt szintű szorzóval megnövelve teljesíti. Ez esetben tehát a biztosított
jóval magasabb térítéshez juthat.



A harmadik esetben napi térítést csak akkor fizet a biztosító, ha a biztosított legalább 5
napig folyamatos kórházi ellátásban részesül, ám a kifizetés az első 5 napra is jár.



A negyedik eset a másodikhoz hasonló, azaz emelt szintű a szolgáltatás, de csak 5
napos kórházi tartózkodás esetén lép életbe a biztosító szolgáltatási kötelezettsége, és
szintén jár térítés az első napokra is.

Hasonló módon, négyféle fedezetet kínálunk az úgynevezett bármely okú, tehát akár baleseti
eredetű, akár betegség miatti kórházi ápolás esetén is. A különböző fedezetek típusa döntően
megegyezik a fentiekkel, kivéve, hogy a biztosított életkora nem befolyásolja a térítés összegét:



Az első esetben a szerződéskötéskor választott napi térítés összegét a biztosító kifizeti a
kórházi ápolás első napjától kezdődően. Csak ennél a változatnál a biztosító az intenzív
osztályon töltött kórházi napokra 50%-kal magasabb térítést fizet, illetve a kórházi ápolást követően a térítési összeg 50%-ával megegyező összeget nyújt a biztosított rehabilitációja céljából.
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A második esetben a fentiek szerinti szolgáltatás összegét a biztosító úgynevezett progresszív, azaz emelt szintű szorzóval megnövelve teljesíti. Ez esetben tehát a biztosított
jóval magasabb térítéshez juthat.



A harmadik esetben napi térítést csak akkor fizet a biztosító, ha a biztosított legalább 5
napig folyamatos kórházi ellátásban részesül, ám a kifizetés az első 5 napra is jár.



A negyedik eset a másodikhoz hasonló, azaz emelt szintű a szolgáltatás, de csak 5 napos kórházi tartózkodás esetén lép életbe a biztosító szolgáltatási kötelezettsége, szintén jár térítés az első napokra is.

A kórházi napi térítést nyújtó biztosítások részletes rendelkezéseit itt találja:
Baleseti okú kórházi ellátás esetén (1. naptól) napi térítést nyújtó biztosítás (MET-NB3,
MET-NC1) - MetProtect szabályzat 182. oldal
Baleseti okú kórházi ellátás esetén (1. naptól) 200%-ig terjedő progresszív napi térítést
nyújtó biztosítás (MET-NB5, MET-NC3) - MetProtect szabályzat 184. oldal
Baleseti okú kórházi ellátás esetén (5. naptól) napi térítést nyújtó biztosítás (MET-NB4,
MET-NC2) - MetProtect szabályzat 186. oldal
Baleseti okú kórházi ellátás esetén (5. naptól) 200%-ig terjedő progresszív napi térítést
nyújtó biztosítás (MET-NB6, MET-NC4) - MetProtect szabályzat 188. oldal
Kórházi ellátás esetén (1. naptól) napi térítést nyújtó biztosítás (MET-NB7, MET-NC5) MetProtect szabályzat 190. oldal
Kórházi ellátás esetén (1. naptól) 200%-ig terjedő progresszív napi térítést nyújtó biztosítás
(MET-NB9, MET-NC7) - MetProtect szabályzat 192. oldal
Kórházi ellátás esetén (5. naptól) napi térítést nyújtó biztosítás (MET-NB8, MET-NC6) MetProtect szabályzat 195. oldal
Kórházi ellátás esetén (5. naptól) 200%-ig terjedő progresszív napi térítést nyújtó biztosítás
(MET-NB0, MET-NC8) - MetProtect szabályzat 197. oldal

I.10. Asszisztencia szolgáltatások
Ebben a kategóriában két szerződést kínálunk.
A Dr. MetLine Magyarország asszisztencia biztosítás (MET-A27) Magyarország területén
nyújt fedezetet napi 24 órában, magyar nyelven nyújtott telefonos orvosi tanácsadás igénybevételére, szakorvosi vizsgálat megszervezésére, betegszállítás és betegápolás ellátására
(MetProtect szabályzat 200. oldal).
A Dr. MetOnLine asszisztencia biztosítás (MET-A47) a fentieken túl külföldi szakorvos által
készített orvosi szakvélemény kiállítására, online orvosi és táplálkozási tanácsadás ellátására, online egészségfelmérésre, illetve szakorvosi és szűrővizsgálat online igénylésére és
megszervezésére nyújt fedezetet (MetProtect szabályzat 202. oldal).
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II. A legfontosabb kérdések
a MetProtect biztosításról
Ki kötheti meg a MetProtect biztosítást?
A szerződő magánszemély vagy cég lehet.
A szerződő fizeti a biztosítás díját.
A szerződő és a biztosított lehet azonos személy, de el is térhet egymástól.

Kire köthetők az egyes biztosítási elemek?
Egy MetProtect szerződés keretében a szabadon választható biztosítási elemek egy magánszemély életére, egészségi állapotára köthetők, Ő a biztosított. Bizonyos elemeknél szerepelhet társbiztosított is.
A MetProtect egyes elemei külön rendelkeznek a biztosított életkorára vonatkozóan. Ez azt
jelenti, hogy a szerződés megkötésekor a biztosított életkora el kell, hogy érje a választott
biztosítási elemre vonatkozó minimális életkort (ez a legtöbb esetben 16 év), illetve nem haladhatja meg az adott biztosítási fedezethez tartozó maximális életkort.

Ki jogosult a szolgáltatásra?
A biztosított halála esetén az aktuális kedvezményezett jogosult a szolgáltatásra. A kedvezményezettet a szerződő jelöli ki a biztosított hozzájárulásával. A kedvezményezett személyét
a szerződő a biztosított írásbeli hozzájárulásával bármikor módosíthatja.
A biztosított balesete vagy betegsége esetén nyújtandó szolgáltatásokra alapértelmezés
szerint maga a biztosított jogosult, de a MetProtect keretében ezekre a szolgáltatásokra is
jelölhető a biztosítottól eltérő kedvezményezett.

Hány évre köthető a MetProtect?
Alapszabály, hogy a szerződés éves megújítású biztosítás, azaz addig tart, amíg a biztosított be
nem tölti az adott fedezetre vonatkozó lejárati életkort, vagy a szerződő úgy nem dönt a tartam
során, hogy nem kívánja újabb évre meghosszabbítani a szerződést. Bizonyos biztosítási elemeknél a szerződés megkötésekor a szerződő határozza meg, hogy hány évre kívánja azt megkötni, ilyen például a hitelfedezeti biztosítás.
Biztosítási tanácsadóink segítséget nyújtanak Önnek MetProtect biztosítási csomagja összeállításában, és tájékoztatást nyújtanak az összeállított csomaghoz kitöltendő egészségi nyilatkozatról, illetve az esetlegesen szükséges orvosi vizsgálatról.

Van-e várakozási idő?
Bizonyos biztosítási fedezetek esetében a biztosító kockázatviselése a nem baleseti eredetű
kockázatra a szerződés hatálybalépését követő 60, 90 vagy 180 nap elteltével kezdődik. Ezek
tipikusan egészségbiztosítási fedezetek, például műtéti vagy Critical Care biztosítások. A várakozási idő hosszát az egyes fedezetek rendelkezései szabályozzák.

Mi történik, ha megváltoznak az igények a biztosítás fennállása során?
Ha igényei, szükségletei változnának az idők folyamán, biztosítását új élethelyzetéhez igazíthatja. A biztosítási évforduló alkalmával új biztosítási elemet vehet fel vagy a meglévőt módosíthatja.

Mit kell tudni a biztosítás díjáról, illetve a díjfizetésről?
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A biztosítási szerződésre fizetendő rendszeres díj a választott biztosítási elemek díjából tevődik össze.
Az egyes elemek díja lehet változatlan a tartam során, azaz – az értékkövetéstől eltekintve –
nem növekszik a biztosított életkorának emelkedése miatt. Vannak olyan elemek is, ahol a díj
évente emelkedik az életkor növekedése miatt. Erről az egyes biztosítások szabályzatából
pontosan tájékozódhat.
A MetProtect alá tartozó valamennyi választott biztosítás díját Ön egyösszegben fizeti meg.
Fontos, hogy a biztosítási díjat rendszeresen befizesse, így lesz folyamatos a biztosítási védelme. A biztosítás rendszeres díja annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyre
a díj vonatkozik.
A fizetendő díjat havi, negyedéves, féléves vagy éves időközönként fizetheti.

Mit jelent az értékkövetés?
A biztosítási évfordulónkénti értékkövetés segítségével megőrizheti biztosítási védelmének értékét. A biztosító minden évben felajánlja, hogy a fizetett díjat az infláció mértékével korrigálja és
ennek megfelelően újrakalkulálja a biztosítási szolgáltatások értékét is. Az értékkövetés elfogadása nem kötelező, ám ha az évfordulót 30 nappal megelőzően nem utasítja el, úgy az értékkövetés automatikusan életbe lép.

Mit jelentenek a biztosító kizárásai, illetve mentesülése?
Fontos tudnia, hogy a biztosító az általános szabályzat és az egyes biztosítások különös
rendelkezéseiben meghatározott bizonyos esetekben (mentesülések és kizárások) nem teljesít
szolgáltatást. Kérjük, ezeket különös figyelemmel olvassa át a szerződés megkötése előtt.

Mi történik, ha nem tudja tovább fizetni a biztosítási szerződés díját?
A biztosítás rendszeres díjainak elmaradása esetén a biztosító fizetési felszólítást küld a szerződő részére. Ha a szerződő az első elmaradt díj esedékességét követő 90 napon belül sem
rendezi a fennálló tartozást, akkor a szerződés megszűnik. A megszűnésig tartó időszak alatt a
biztosító kockázatviselése fennmarad, de biztosítási esemény bekövetkeztekor a kifizetett biztosítási összegből levonja az elmaradt díjakat.

Hogyan és mikor kell bejelenteni a biztosítási eseményt a biztosítónak?
A biztosítási eseményt a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell bejelenteni a biztosítónak. A szolgáltatási igény teljesítéséhez szükséges dokumentumok részletes
listáját az általános szabályzat 4. számú mellékletében találja.

Hogyan lehet megszüntetni a szerződést vagy annak egyes elemeit?
A biztosítási kötvény átvételét követő 30 napon belül rendkívüli felmondással élhet az életbiztosítási elemek tekintetében, ez esetben a biztosító a szabályzataiban meghatározottak
szerint számol el a befizetett díjjal.
Lehetőség van arra is, hogy a teljes MetProtect szerződést vagy a már nem szükséges biztosítási elemet igényeinek megváltozása miatt megszüntesse.

Meddig érvényesíthető a biztosítási szerződésből eredő igény?
Az ügyfél a biztosításból eredő követelését a követelés esedékessé válásától számított 5 évig
érvényesítheti.
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