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 Feltétel módosítás a CIB Visszafizetési Védelem (A nnuitásos jelzáloghitelhez) 
csoportos biztosítási szerz ıdés biztosítási feltételeihez 

Hatályos: 2011. december 27-ét ıl 
 
A jelen munkanélküliségi szolgáltatás 2011. szeptember 1. n apját követ ı változásairól  szóló 
Feltétel módosítás  (a továbbiakban Feltétel módosítás) a CIB Visszafizetési Védelem (Annuitásos 
jelzáloghitelhez) csoportos biztosítási szerz ıdés biztosítási feltételeinek  elválaszthatatlan részét 
képezi. 
 
A foglalkoztatás el ısegítésér ıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi I V. törvény  2011. 
szeptember 1. napján hatályba lépett módosítása miatt az álláskeresési járadék megállapításának és 
folyósításának szabályai megváltoztak. 
 
A fentiekre figyelemmel, amennyiben a biztosított á lláskeresési járadékra való jogosultságát az 
illetékes munkaügyi központ a 2011. szeptember 1. n apjától hatályos jogszabály módosítás 
alapján állapítja meg, úgy a CIB Visszafizetési Véd elem (Annuitásos jelzáloghitelhez) csoportos 
biztosítási szerz ıdés biztosítási feltételeinek  alábbi pontjai a jelen Feltétel módosításban 
rögzítettekkel érvényesek. 
 
I. Értelmezı rendelkezések (1. pont) köre az alábbi, új 16. fogalommal egészül ki: 

(16) Maximális szolgáltatási id ıtartam:  kizárólag a munkanélküliségi biztosítási kockázat 
tekintetében alkalmazandó, a biztosítási esemény idıpontjától kezdıdı azon idıszak, melyet 
biztosítási eseményenként a Biztosító állapít meg a területileg illetékes munkaügyi központ által az 
adott Biztosított számára kiállított, az álláskeresési járadék megállapításáról szóló határozatban 
szereplı és az 1991. évi IV. törvény 27. § (1) bekezdés szerint megállapított jogosultsági idı 
(munkaviszonyban töltött idı) alapján. A maximális szolgáltatási idıtartam az ezen határozatban 
szereplı, napokban meghatározott jogosultsági idı 16%-a. A töredék napokat a Biztosító felfelé 
kerekíti. A Biztosított legfeljebb ezen idıtartam alatt jogosult a munkanélküliségi kockázat kapcsán a 
Biztosító szolgáltatására tekintettel a jelen feltételek 6.3 pontjában foglaltakra. 

 

II. 6.2.4 pont (Munkanélküliségi biztosítási esemény esetén) 

2011. szeptember 1. EL İTT 2011. szeptember 1. UTÁN 

(1) alpont  

A munkanélküliségi biztosítási esemény 
bekövetkezése esetén a Biztosító a 
kockázatviselés tartama alatt, jelen szerzıdési 
Feltételek szerint, az álláskeresési járadék 
folyósítás idıtartamára vállalja szolgáltatás 
teljesítését. 

 

(1) alpont helyébe a következı rendelkezés lép: 

A munkanélküliségi biztosítási esemény 
bekövetkezése esetén a Biztosító a 
kockázatviselés tartama alatt, jelen szerzıdési 
Feltételek szerint, a folyamatos munkanélküliség 
idıtartamára vállalja szolgáltatás teljesítését. 

 

(3) alpont 

A munkanélküliségi biztosítási esemény 
bekövetkezésének idıpontjától számított elsı 60 
napra a Biztosító nem teljesít szolgáltatást 
(önrész). A Biztosító elsı szolgáltatása a 
Biztosított álláskeresési járadékban töltött 60. 
napját követı, elıször esedékessé váló 
törlesztırészlettel egyezik meg. Az önrészrıl 
szóló rendelkezéseket valamennyi biztosítási 
eseménynél alkalmazni kell. 

 

(3) alpont helyébe a következı rendelkezés lép: 
A munkanélküliségi biztosítási esemény 
bekövetkezésének idıpontjától számított elsı 60 
napra a Biztosító nem teljesít szolgáltatást 
(önrész). A Biztosító elsı szolgáltatása a 
munkanélküliségi biztosítási esemény 
bekövetkezésének idıpontjától számított 60. 
napot követı, elıször esedékessé váló törlesztı 
részlettel egyezik meg. Az önrészrıl szóló 
rendelkezéseket valamennyi biztosítási 
eseménynél alkalmazni kell. 

(4) alpont 

A Biztosított folyamatos munkanélkülisége 
esetén a Biztosító harminc naponként – a 
biztosítási esemény bekövetkezésének 
idıpontjától számított, álláskeresési járadékban 

(4) alpont helyébe a következı rendelkezés lép: 
A biztosított folyamatos munkanélkülisége esetén 
a Biztosító harminc naponként – a biztosítási 
esemény bekövetkezésének idıpontjától 
számított 90., 120., stb. napja után – a következı 
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töltött 90., 120., stb. napja után – a következı 
esedékessé váló tárgyhavi törlesztırészletet 
teljesíti a kockázatviselés tartama alatt 
mindaddig, amíg a Biztosított folyamatos 
munkanélkülisége fennáll, tekintettel a jelen 
feltételek 6.3. pontjában foglaltakra. 

 

esedékessé váló tárgyhavi törlesztı részletet 
teljesíti a kockázatviselés tartama alatt 
mindaddig, amíg a biztosított folyamatos 
munkanélkülisége fennáll, tekintettel a jelen 
feltételek 6.3. pontjában foglaltakra. 

(5) d) alpont 

amennyiben a Biztosított álláskeresési járadékra 
vonatkozó jogosultsági idejét kimerítette, vagy 
álláskeresési járadékra való jogosultsága egyéb 
okból megszőnt; 

 

(5) d) alpont helyébe a következı rendelkezés 
lép: 
amennyiben a biztosított a rá vonatkozó 
maximális szolgáltatási idıtartamot kimerítette, 
vagy nyilvántartott álláskeresı státusza bármely 
okból megszőnt; 

 

III. 6.3 pont (A szolgáltatás korlátozása) 

2011. szeptember 1. EL İTT 2011. szeptember 1. UTÁN 

(4) alpont 

A Biztosítottat ért keresıképtelenségi és 
munkanélküliségi biztosítási eseményekkel 
kapcsolatban a Biztosító biztosítási 
eseményenként legfeljebb 12 havi törlesztı 
részletet fizet meg a Kedvezményezett részére. 

 

(4) alpont helyébe a következı rendelkezés lép: 
A Biztosító biztosítási eseményenként a 
Biztosítottat ért keresıképtelenségi biztosítási 
eseményekkel kapcsolatban legfeljebb 12 havi, 
munkanélküliségi biztosítási eseményekkel 
kapcsolatban legfeljebb 8 havi törlesztı részletet 
fizet meg a Kedvezményezett részére. 

(7) pont elsı bekezdése 

A Biztosító a munkanélküliségi biztosítási 
esemény bekövetkezése ellenére, a Biztosított 
munkanélküliségének azon idıtartamára nem 
teljesít szolgáltatást, amely idıszak alatt az 
álláskeresési járadék folyósítását az illetékes 
szerv az alábbi okokból szünetelteti: 

 

(7) pont elsı bekezdésének helyébe a következı 
rendelkezés lép: 
A Biztosító a munkanélküliségi biztosítási 
esemény bekövetkezése ellenére, a Biztosított 
munkanélküliségének alábbi idıtartamára nem 
teljesít szolgáltatást: (…) 

IV. 6.6 pont (A teljesítéshez szükséges dokumentumok) 

2011. szeptember 1. EL İTT 2011. szeptember 1. UTÁN 
(9)f) alpont 

a területileg illetékes munkaügyi központ 
igazolását az álláskeresési járadék folyósításáról, 
esetleges felfüggesztésének okáról és 
tartamáról. 

 

(9)f) alpont helyébe a következı rendelkezés lép: 

a területileg illetékes munkaügyi központ 
igazolását a folyamatos munkanélküliség 
esetleges felfüggesztésérıl, annak okáról és 
tartamáról. 

 
A CIB Visszafizetési Védelem (Annuitásos jelzáloghi telhez) csoportos biztosítási szerz ıdés 
biztosítási feltételeinek  jelen Feltétel módosítással nem érintett pontjai v áltozatlanul 
érvényesek. 
 
 

 
 


