Tisztelt Kolléga Úrhölgyek és Urak!
Az elmúlt években sajnos több alkalommal is előfordult, hogy állatorvos kollégánk baleset
következtében elhunyt. Ez a felmérhetetlenül nagy bánat mellett - tartalékok híján - több
esetben az elhunyt családjának szinte áthidalhatatlan anyagi terhet is jelentett, a környéken élő
kollégáink gyűjtéssel próbáltak a hátramaradottaknak legalább a temetési költségek
vonatkozásában segíteni.
Ennek ismeretében a Magyar Állatorvosi Kamara országos küldöttközgyűlése a
köztestületünk 2010. évi költségvetésében elkülönített egy összeget a kamarai tagok
balesetbiztosítási díjának fedezésére. A Kamara országos elnöksége hosszas tárgyalások után
felhatalmazta a Kamara elnökét egy balesetbiztosítási szerződés megkötésére a Chartis Europe
S.A. Magyarországi Fióktelepé-vel (egyszerűsítve a Chartis Biztosítóval).
Azért ezt a biztosítótársaságot választottuk, mert mind biztosítási díjban, mind szolgáltatásban
magasan a legkedvezőbb konstrukciót kínálta (a biztosítási díj kamarai tagonként évi 1.050.-Ft).
A biztosítási szerződés megkötése előtt állásfoglalást kértünk az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési
Hivataltól annak érdekében, hogy egyértelművé váljon, a balesetbiztosítás díja nem minősül a
tagjaink számára adott természetbeni juttatásnak és így nem képezi adó- és járulék-fizetés
alapját.
Az APEH kedvező tartalmú állásfoglalásának megérkezése után a balesetbiztosítási szerződés
2010. július 01-i kockázatviselési kezdettel létre is jött.
A Magyar Állatorvosi Kamara valamennyi 80 év alatti életkorú tagja biztosítottja ennek a
balesetbiztosítási szerződésnek, amely a nap 24 órájára és az egész világra kiterjedő védelmet
nyújt.
A biztosítókkal lefolytatott tárgyalások alapján egyértelművé vált, hogy a különböző
biztosítók egységesen (elsősorban az ún. combnyak-törés fokozott veszélye és annak gyakran
fatális szövődményei miatt) a 75. éves életkor felett már csak a kockázatviselés korlátozásával
vállalják a balesetbiztosítási kockázatokat, a 80. életév betöltésétől pedig sajnos még pótdíj
ellenében sem.
A Chartis Biztosító a kamarai tagjaink (illetve tagjaink törvényes örökösei) számára az
alábbi szolgáltatásokat nyújtja (az ún. OP1 - 24 óra módozat):
1.) baleseti halál esetén
1.000.000.-Ft
(égésből eredő baleseti halál esetén 200%-os térítés; amennyiben a biztosítottnak van kiskorú
gyermeke, a biztosítási összeg 2 %-kal, legfeljebb 10 %-kal nő)
- temetési költségek baleseti halál esetén
legfeljebb 500.000.-Ft
2.) baleseti maradandó rokkantság esetén
1.000.000.-Ft
(a rokkantság százalékos mértékétől függően)
- baleseti maradandó teljes (100%-os) rokkantság esetén a biztosított átképzése kapcsán
felmerült ésszerű költségekre
legfeljebb 500.000.-Ft
- baleseti maradandó (1 - 100%- os) rokkantság esetén
a kerekesszék költsége
legfeljebb 500.000.-Ft
3.) baleseti eredetű csonttörés (egyösszegű)

25.000.-Ft

A vonatkozó biztosítási feltételekből fontosnak tartom kiemelni a következőket:
A biztosító nem nyújt biztosítási szolgáltatást (nem fizet kártérítést) olyan kár tekintetében,
amely közvetlenül vagy közvetve az alábbi okok miatt következett be, amelyhez az alábbi
okok hozzájárultak, vagy amely az alábbi okokból ered:
1. ionizáló sugárzás vagy radioaktivitással történt szennyeződés, mely nukleáris
üzemanyagból vagy bármilyen, nukleáris üzemanyag elégetéséből keletkezett nukleáris
hulladék következménye;
2. radioaktív mérgező robbanóanyag vagy egyéb veszélyes tulajdonságú nukleáris
létesítmény, illetve annak nukleáris komponense;
3. patogén vagy mérgező biológiai vagy vegyi anyagok szétszóródása, alkalmazása vagy
kiengedése;
4. háború (függetlenül attól, hogy hivatalosan hadat üzentek-e), kivéve, ha a biztosító írásban
eltekint ennek a kizárásnak az alkalmazásától;
5. terrorizmus, kivéve, ha a biztosító írásban eltekint ennek a kizárásnak az alkalmazásától;
6. saját elhatározásból történt önmegsebzés, öngyilkosság, illetve annak kísérlete,
bűncselekmény elkövetése vagy annak kísérlete;
7. repülés, kivéve, ha az polgári repülés utasaként, menetrendszerű légi-járaton vagy charter
járaton történik;
8. olyan baleset, melyet bizonyítottan alkoholos befolyás hatása alatt szenvednek el és/vagy
olyan gyógyszer vagy gyógyszerek hatására, melyeket nem orvos írt fel, és/vagy az orvosi
recept szerinti gyógyszer szedése nem a gyártó utasításának megfelelően történt;
9. AIDS/HIV, vagy bármilyen nemi úton terjedő betegség;
10. aktív részvétel veszélyes sportban, beleértve az ejtőernyőzést, sárkányrepülést, parasailing, kijelölt sípályán kívüli síelést, könnyűbúvárkodást, amatőr barlangkutatást és
kötélugrást, továbbá a katonai, rendőri, vagy félkatonai szervezet szolgálatában végrehajtott
kiképzés vagy feladatvégzés, kivéve, ha a biztosító kifejezetten és írásban eltekint valamely
kizárásnak az alkalmazásától;
11. bármilyen, a biztosítási időszak kezdete előtt fennálló testi sérülés vagy betegség.
A biztosító biztosítási szolgáltatást nem teljesít a biztosítottnak azon biztosítási időszak
lejártát követően, amikor a biztosított betöltötte a 80. életévét. Amennyiben a biztosított
betöltötte a 75. életévét, a feltüntetett biztosítási összegek 20%-a … kerül kifizetésre baleseti
halál és baleseti rokkantság esetén, … csonttörés szolgáltatás tekintetében a 75. életévét
betöltött biztosított esetében a biztosító nem teljesít kifizetést.
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