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Milyen típusú biztosításról van szó? 

Keretnapos üzleti utasbiztosítás  

 Mire terjed ki a biztosítás? 

Szolgáltatások 
Biztosítási összegek Ft-ban 

Economy Business Business Extra First Class 

✓ Sürgősségi orvosi és utazási költségek 
30 000 000 50 000 000 50 000 000 300 000 000 Utazási és szállásköltségek családtag és 

helyettesítő részére 

Sürgősségi fogászati kezelés 155 000 200 000 200 000 250 000 

✓ Mentési költségek 

Szállítás, hazaszállítás, holttest hazaszállítása 

Temetési költségek Magyarország határain 
kívül 

20 000 000 

 

2 000 000 

Limit nélkül 

 

2 000 000 

Limit nélkül 

 

2 000 000 

Limit nélkül 

 

2 000 000 

✓ Jogi költségek 2 000 000 6 000 000 6 000 000 10 000 000 

✓ Általános felelősség 
- 20 000 000 20 000 000 50 000 000 

Gyógyászati költségek és dologi kár 

✓ Személyes vagyontárgyak 200 000 

  - 

300 000 

200 000  

300 000 

200 000 

500 000 

200 000 Poggyászkésés - 4 órán túli késés esetén 

Utazási és szállásköltség, valamint újra 
beszerzés költsége személyi okmányok, jegyek 
és utazási dokumentumok elvesztése esetén  

200 000 200 000 200 000 200 000 

✓ Pénz 

- 200 000 200 000 200 000 
Utazási csekkek, utazási jegyek ellopása 
elvesztése, bankkártya, hitelkártya illetéktelen 
felhasználása  

Készpénz - 100 000 100 000 100 000 

✓ Járattörlés, járatkésés, útvonal módosítás, 
útlemondás - 200 000 200 000 500 000 

Járat késés maximum: - 
15 000/óra  15 000/óra  15 000/óra 

max. 100 000 max. 100 000 max. 100 000 

✓ Járat lekésése - 50 000 50 000 100 000 

✓ Gépeltérítés, emberrablás, túszejtés 60 000/nap 
max. 420 000 

60 000/nap 
max. 420 000 

60 000/nap 
max. 420 000 

60 000/nap 
max. 420 000 

✓ Asszisztencia szolgáltatások 
24 órás szolgálat, orvosi személyzet, orvosi tanácsadás, időpont egyeztetés, kórházi felvétel megszervezése, közvetlen 
számlázás, légi mentés, gyógyszerek rendelkezésre bocsátása, elveszett úti okmányok pótlásának megszervezése, 
sürgős üzenetek továbbítása, biztosított gyermekének hazaszállítása, családtag sürgősségi utazásának megszervezése 

✓ Asszisztencia szolgálat telefonhívás költsége: 20 000 20 000 20 000 20 000 

Biztosítási termékismertető 

 



✓ Baleseti halál / maradandó rokkantság 5 000 000 6 000 000 6 000 000 8 000 000 

✓ Limit menetrend szerinti repülőjárat esetén: 20 000 000 30 000 000 30 000 000 40 000 000 

✓ Autókulcs–biztosítás   50 000/200 000  

✓ Lakáskulcs-biztosítás   50 000/200 000  

✓ Parkolási többletköltségek   
9 000/nap  

max. 45 000 
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 Milyen korlátozások vannak a biztosítási 
fedezetben? 

A Biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettség alól, 
amennyiben 

 a Biztosított halálát a Kedvezményezett 
jogellenes, szándékos vagy súlyosan gondatlan 
magatartása idézte elő, 

 ha bizonyítást nyer, hogy a Balesetet a 
Biztosított jogellenes, szándékos vagy súlyosan 
gondatlan magatartása idézte elő, vagy azzal 
összefüggésben következett be. 

 Hol érvényes a biztosításom? 
  A biztosítási fedezet az egész világra kiterjed 
órás, világra szóló  

 Milyen kötelezettségeim vannak a 
biztosítással kapcsolatban? 
• változás bejelentési kötelezettség 
• díjfizetési kötelezettség 

 
 

 Hogyan szüntethetem meg a 
szerződést? 
Írásban, a Biztosítási időszak vége előtt 
legalább 30 nappal  

 Mikor és hogyan kell fizetnem? 
A díjbekérőn feltüntetett fizetési határidőig, 
átutalással 

 Mikortól meddig tart a 
kockázatviselés? 
A Biztosítási részletezőben megjelölt 
Biztostási időszak szerint 

 Mire nem terjed ki a biztosítás? 
 Ionizáló sugárzás vagy radioaktivitással történt 

szennyeződés, mely nukleáris üzemanyagból vagy 
bármilyen, nukleáris üzemanyag elégetéséből 
keletkezett nukleáris hulladék következménye 

 Radioaktív mérgező robbanóanyag vagy egyéb 
veszélyes tulajdonságú nukleáris létesítmény, 
illetve annak nukleáris komponense 

 Patogén vagy mérgező biológiai vagy vegyi 
anyagok szétszóródása, alkalmazása vagy 
kiengedése 

 Háború (függetlenül attól, hogy hivatalosan hadat 
üzentek-e), kivéve, ha a Biztosító írásban eltekint 
ennek a kizárásnak az alkalmazásától 

 Terrorizmus, kivéve, ha a Biztosító írásban eltekint 
ennek a kizárásnak az alkalmazásától 

 Saját elhatározásból történt önmegsebzés, 
öngyilkosság, illetve annak kísérlete, 
bűncselekmény elkövetése vagy annak kísérlete 

 Repülés, kivéve, ha az polgári repülés utasaként, 
Menetrendszerű légi-járaton vagy charter járaton 
történik 

 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 

 AIDS/HIV, vagy bármilyen nemi úton terjedő 
Betegség 

 Aktív részvétel veszélyes sportban, beleértve az 
 ejtőernyőzést, sárkányrepülést, para-sailing, 

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 

 Bármilyen a Biztosítási időszak kezdete előtt 
fennálló Testi sérülés vagy Betegség 

 Olyan Testi sérülés, amelyet a Biztosított bármely 
sporttevékenységben való hivatásszerű részvétele 
során vagy annak eredményeként szenvedett el 


