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p é n z b e s z é d

KÉSZÜLJÜNK A
 VÁRATLANRA

M
agyarországon a közoktatásban és nevelési intézm

é-
nyekbe járó, pontosabban a 3-18 éves fiatalkorúak szá-
m

ára a m
agyar állam

 köt balesetbiztosítást.  Ez az alanyi 
jogon járó védelem

 időről időre változhat, ha az állam
 új 

biztosító partnert választ, igaz, a kártérítési összegek m
ár 

több m
int egy évtizede nem

 változtak. M
ivel sok száz-

ezer fiatalra vonatkozik, az összegek nem
 is m

agasak. Egy 
csonttörésre például 3 ezer forintot fizetnek, halál esetén 
pedig 200 ezret. Ennél persze sokkal többre szám

íthatunk 
egy egyedi balesetbiztosítás m

egkötésekor, csak annak a 
díját m

ár m
agunknak kell fizetnünk. 

D
e m

it is tartalm
aznak a balesetbiztosítások? Először is a bal-

esetbiztosítás nem
 életbiztosítás, vagyis jellem

zően nem
 arra 

találták ki, hogy egy haláleset után kom
oly összeghez jus-

sanak a hozzátartozók. És nem
 is egészségbiztosítás, vagyis 

nem
 balesetből eredő egészségkárosodás esetén nem

 alkal-
m

azható például térítéses egészségügyi szolgáltatások igény-
bevételére. M

indem
ellett klasszikus biztosítási form

áról van 
szó. Szerződnünk kell hozzá egy biztosítóval, egyszeri vagy 
havidíjat kell fizetnünk, aztán ha bárm

i – a biztosítás köré-
be tartozó káresem

ény, baleset - történik velünk, kártérítést 
kérhetünk a biztosítótól. Bár gyerm

ekként köt ránk az állam
 

ilyet, am
int elm

últunk 18 évesek, ez a „védőernyő” eltűnik. 
És szem

ben az egészségbiztosítással, am
elyet nappali tagoza-

tos egyetem
istaként az állam

 szintén m
egad nekünk, a bal-

eseti kockázatokról m
ár m

agunknak kell gondoskodnunk. 

A balesetbiztosítások furcsa és 
sokak által figyelem

be sem
 vett 

fajtái a biztosításoknak. Pedig 
rendkívül jól jöhet, ha történik 

velünk valam
i útközben, nyara -

lás idején, vagy akár az oktatási 
helyen, a m

unkahelyen. És ez a 
valam

i a baleset. Egy kar vagy 
lábtörés, vagy akár súlyosabb 

sérülés is lehet egy-egy baleset 
következm

énye. A balesetbizto -
sítás m

inden ilyen esetben fizet 
valam

ekkora összeget a sérülés 
m

értékétől függően. Ráadásul a 
balesetbiztosítás olcsó. 

Balesetkor felnőtt az egyetem
ista
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A GYERM
EKKOR VÉGE

Az a helyzet, hogy létezik szám
talan családi és gyerm

ek balesetbiz-
tosítási form

a, csakhogy ezek többsége 18 éves kor után m
ár nem

 
érvényesíthető. Így felsőoktatási hallgatóként m

agunknak kell bizto-
sítást kötnünk. Ennek díjcsom

agját m
agunknak kell kiválasztanunk 

attól függően, hogy m
ilyen összegű kártérítést tartunk igazságosnak 

vagy vonzónak, ezért akár m
agasabb kártérítési összegű csom

agokra 
is szerződhetünk. M

indez abból a szem
pontból fontos, hogy am

int 
dolgozni kezdünk, bizonyos életköltségeinket akkor is ki kell term

el-
nünk, ha éppen baleset m

iatt nem
 dolgozunk. Vegyünk egy egyszerű 

esetet, egy hétvégi takarítás közbeni lábtörést. Em
iatt hétfőn m

ár nem
 

tudunk bem
enni dolgozni, és bár jár a táppénz, nem

 biztos, hogy a 
fizetésünk csökkentett összege elégséges m

inden pénzügyi terhünk 
kiegyenlítésére. Ekkor nem

 lesz m
indegy, hogy 100 ezer vagy 400 ezer 

forintot fizet a biztosító a baleseti káresem
ény – a lábtörés – m

iatt. 
Aztán van m

ég egy, sokak szám
ára azért talán m

ár ism
erős biztosítási 

form
a. Am

ikor külföldre utazunk, sok esetben ajánlják az utazási és 
poggyász biztosításokat balesetbiztosítással. Bár az Európai Unió tag-
országaiban az úgynevezett kék kártyával igénybe vehetünk ingyenes 
egészségügyi szolgáltatásokat, a legtöbb helyen ez nem

 úgy m
űködik, 

m
int am

it itthon m
egszokhattunk. Egy külföldi baleset esetén szüksé-

ges orvosi beavatkozás akkor ingyenes a szám
unkra az OEP-nél igé-

nyelt kártyával, ha az adott ország állam
polgárai szám

ára is ingyenes. 
M

ásrészt szám
os esetben utófinanszírozással oldják m

eg a térítést, 
vagyis am

ikor a gipszelés elkészült a tengerparti am
bulancián, ki fog-

ják fizettetni velünk a térítési díjat. És bár ezt utólag a m
agyar TB-től 

m
egkapjuk, helyben m

eglepően m
agas összegekről szólhat a szám

la. 
Ilyenkor jön jól például egy balesetbiztosítás. 

Kotsis M
árk

FELNŐTTKÉNT GONDOLKOZVA
H

a balesetbiztosítást keresünk, lehet, hogy m
ár van is ilye-

nünk. Egyrészt azért, m
ert például a legtöbb töm

egközle-
kedési vállalat köt ilyet utasaira, és am

int jegyet vásárolunk, 
valam

ekkora kártérítésre szám
íthatunk, ha m

ondjuk a vil-
lam

oson, buszon ér bennünket baleset. Ugyanígy jár bal-
esetbiztosítás a drágább éves díjú bank- és hitelkártyák egy 
részéhez, igaz, ezeket leginkább akkor lehet használni, ha kül-
földön tartózkodunk.
Kerestünk kifejezetten felsőoktatási hallgatókra készült bal-
esetbiztosítási term

ékeket, de alig akad ilyen. Így aztán vagy 
a m

ég ránk is vonatkozó kevés családi biztosítás valam
elyiké-

nek védőernyője alá állunk, vagy m
agunk kötünk ilyet. Ehhez 

szerencsénkre m
a m

ár többféle term
ék-összehasonlító oldal 

is elérhető. Az online kalkulátorok azonban nem
 m

indig m
u-

tatják m
eg, hogy az olcsó éves díj m

ögött valójában m
ilyen 

ellenszolgáltatás áll. Ezért pontos adatokért a biztosítókat ér-
dem

es felkeresni. M
ivel viszonylag nyugodt piaci szegm

ens-
ről van szó, óriási különbségeket nem

 találunk a hazai bizto-
sítótársaságok ajánlatai között (az árkülönbségek általában a 
térítési feltételekben jelentenek nagy különbséget). Persze az 
ajánlat itt sem

 m
indegy: a biztosítási szerződés fogja tartal-

m
azni, hogy baleset esetén m

ire fizetnek és m
ire nem

, és ha 
fizetnek, m

ekkora összeget. 
Érdem

es például azt m
egnézni, hogy m

ilyen fokú sérülés 
szám

ít valóban kártérítési esem
énynek. Bár senkinek sem

 kí-
vánjuk, hogy a gyakorlatban m

egtapasztalja, de van biztosító, 
am

ely baleseti rokkantságnak csak a 30 százaléknál nagyobb 
m

unkaképtelenséget tartja, és van, am
elyik m

ár 10 százalékos 
rokkantság esetén is fizeti a kártérítést. Van, ahol kórházi napi 

térítést is adnak, de nem
 m

indenütt a kórházi kezelés első nap-
jától. Ennek ellenére gyorsan felsoroljuk, hogy általában m

ire 
fizet a balesetbiztosítás. Ezek: balesetből eredő halál, baleset 
esetén szükséges kórházi ápolás napi térítése, baleseti m

űtét 
esetén járó térítés (kisebb m

űtét kevesebb pénzt jelent), 
csonttörés, balesetből szárm

azó égési sérülés kezelése, baleseti 
rokkantság vagy m

aradandó egészségkárosodás (a rokkantság 
m

értékének arányában fizetnek). 
A balesetbiztosítás sok m

ás élettel összefüggő biztosítási ter-
m

ékhez képest nem
 függ az életkortól. H

a a m
ostanában érvé-

nyes díjtételeket nézzük, a biztosítók hasonló nagyságrendben 
fizetnek a különböző baleseti egészségkárosodásokra, ennek 
ellenére egészen nagy eltérések m

utatkoznak az éves díjakban. 
Bár pontos összehasonlítást nehéz elvégezni, az látható, hogy 
m

ár évi 10 ezer forinttól is találunk ilyen term
éket, igaz, ez 

m
essze nem

 m
inden baleseti sérülésre fizet. Egy teljes körű biz-

tosítási csom
ag ára viszont elérheti a 70 ezer forintot is. Vagyis 

am
ikor azt írtuk, hogy olcsó, arra gondoltunk, hogy jól m

egvá-
lasztva a biztosítót, kisebb költséggel szám

olhatunk, m
int egy 

hagyom
ányos életbiztosítás esetén. 

És bár ez m
ég nem

 m
indenkinek fontos, érdem

es tudni, hogy 
létezik a m

unkahelyi, üzem
i baleset kategória. Ez azt jelenti, 

hogy ha m
unkavégzés közben, a m

unkavégzés helyén ér ben-
nünket baleset, sőt bizonyos esetekben akkor is, ha otthon-
ról m

unkába tartunk, elvileg a táppénzben is érvényesíthető 
„előnyről” beszélhetünk. Ilyenkor ugyanis a jövedelm

ünk 100 
százalékát kapjuk m

eg a m
unkaképtelenség idejére. H

a nem
 a 

m
unkahelyen, hanem

 a m
unkába járás során történt a baleset, 

úgynevezett úti baleset jogcím
én a jövedelm

ünk 90 százalékát 
fizeti az Egészségbiztosítási Pénztár.


