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ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS LÉGIPOGGYÁSZT ÉRINTŐ  

KÁROK ÉS LÉGIJÁRAT-KÉSÉS ESETÉN 

 

Általános teendők – csomagtérbe feladott - légipoggyászt érintő károk esetén: 

 a repülőtéren tegyen bejelentést a repülőtéri poggyász-kezelő cégnél (pl. „Lost & Found”), és 
kérjen jegyzőkönyvet 

 amennyiben a repülőtér elhagyása után észlelte a kárt, akkor érdeklődjön az Ön légijáratát 
üzemeltető légitársaság ügyfélszolgálatánál telefonon vagy személyesen a kárbejelentés 
módjáról 

 ha később a légitársaság illetve a biztosító felé kárigényt szeretne benyújtani, akkor várhatóan 
szüksége lesz az alábbi dokumentumokra, így ezeket kérjük, feltétlenül őrizze meg: 

o repülőjegy 
o poggyászcímke 
o beszállókártya 
o vásárlásra vonatkozó bizonylatok - amennyiben valamely többletköltség 

visszatérítésére tart igényt 
o jegyzőkönyv illetve a bejelentés másolata a – repülőtéren vagy a légitársaság felé tett 

– kárbejelentésről 
o a biztosító felé ezen kívül: biztosítási kötvény 

 

 a repülőtéri bejelentést követően – miután Ön a csomagját átvette, vagy visszajelzést kapott 
arról, hogy azt eltűntnek nyilvánították – a biztosítási szerződésében szereplő szolgáltatásokra 
vonatkozóan Ön fordulhat közvetlenül a biztosító felé szolgáltatási igényével  
 

 ha Ön a légitársaság felé közvetlenül nyújtott be szolgáltatási igényt, akkor a légitársasági 
kárrendezés lezárását követően – amennyiben a teljes kár nem térült meg – fordulhat a biztosító 
felé szolgáltatási igényével  

 

 Online bejelentés: http://eub.hu/online-karbejelentes/ 

 Igénybejelentő nyomtatványok és a kárbejelentés menete:  
http://eub.hu/karbejelentes/igenybejelento-nyomtatvanyok/ és  http://eub.hu/karbejelentes/a-
karbejelentes-menete/  

 

Általános teendők légijárat késést érintő károk esetén: 

 ha később a légitársaság illetve a biztosító felé kárigényt szeretne benyújtani, akkor várhatóan 
szüksége lesz az alábbi dokumentumokra, így ezeket kérjük feltétlenül őrizze meg: 

o repülőjegy 
o beszállókártya 
o vásárlásra vonatkozó bizonylatok - amennyiben valamely sürgősségi vásárlás 

visszatérítésére tart igényt 
o jegyzőkönyv illetve a bejelentés másolata a légitársaság felé tett esetleges 

kárbejelentésről 
o a biztosító felé ezen kívül: biztosítási kötvény 
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 ha Ön a légitársaság felé még nem élt kárigénnyel, akkor a biztosítási szerződésében szereplő 
szolgáltatásokra vonatkozóan Ön fordulhat közvetlenül a biztosító felé szolgáltatási igényével online 
bejelentésben  

 ha Ön a légitársaság felé közvetlenül nyújtott be szolgáltatási igényt, akkor a légitársasági 
kárrendezés lezárását követően – amennyiben a teljes kár nem térült meg – fordulhat a biztosító 
felé szolgáltatási igényével  

 

 Online bejelentés: http://eub.hu/online-karbejelentes/ 

 Igénybejelentő nyomtatványok és a kárbejelentés menete:  
http://eub.hu/karbejelentes/igenybejelento-nyomtatvanyok/ és  http://eub.hu/karbejelentes/a-
karbejelentes-menete/  

 

A Biztosító felé történő bejelentéshez szükséges dokumentumok áttekintő jellegű felsorolását 
alábbiakban találja meg.  

Kérdéses esetben kérjük, tanulmányozza át az Ön biztosítási szerződéséhez tartozó biztosítási 
feltételekben található részletes szolgáltatás-leírásokat, biztosítási összegeket és a teljesítés feltételeit is! A 
biztosítónak abban az esetben áll fenn a szolgáltatási kötelezettsége amennyiben az Ön szerződése 
tartalmaz az adott eseményre vonatkozó szolgáltatást.  

Légipoggyász-sérülés – szolgáltatásunk a légitársaság kezelésében megsérült légipoggyászra (bőrönd, 
táska és a benne lévő tartalom) vonatkozik 
 

 érvényes biztosítási kötvény másolata 

 hiánytalanul kitöltött szolgáltatás igénybejelentő nyomtatvány 

 repülőjegy, poggyászcímke, beszállókártya  

 a repülőtéri poggyász-kezelő cégnél (pl. „Lost & Found”) vagy a légitársaságnak tett tételes 
bejelentés a poggyászból hiányzó dolgokról 

 a sérült poggyász értékének megadása szükséges az igénybejelentő nyomtatványon 

 sérült poggyász eredeti beszerzésére vonatkozó, a Biztosított nevére szóló eredeti számla 
(amennyiben rendelkezésre áll) 

 amennyiben a sérült poggyász javítható, a javításról, a Biztosított nevére szóló eredeti számla 
 
Légipoggyász hiány – szolgáltatásunk a feladott légipoggyászból hiányzó dolgokra vonatkozik  
 

 érvényes biztosítási kötvény másolata 

 hiánytalanul kitöltött szolgáltatás igénybejelentő nyomtatvány 

 repülőjegy, poggyászcímke, beszállókártya  

 a repülőtéri poggyász-kezelő cégnél (pl. „Lost & Found”) vagy a légitársaságnak tett tételes 
bejelentés a poggyászból hiányzó dolgokról 

 a hiányzó vagyontárgyak újkori beszerzésének időpontját és értékét igazoló, a Biztosított nevére 
szóló eredeti számlák (amennyiben rendelkezésre állnak) 

 légitársaság által kiállított a felelősség elismerését és a légitársaság által fizetett kártérítés összegét 
igazoló eredeti dokumentum(ok) 

 
Légipoggyász késedelem külföldön – szolgáltatásunk a késedelem ideje alatt sürgősséggel vásárolt 
ruhanemű és tisztálkodási eszközök vásárlására vonatkozik, a vásárlási bizonylatok alapján 
 

 érvényes biztosítási kötvény másolata 

 hiánytalanul kitöltött szolgáltatás igénybejelentő nyomtatvány 

 repülőjegy, poggyászcímke, beszállókártya  
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 a repülőtéri poggyász-kezelő cégnél (pl. „Lost & Found”) vagy a légitársaságnak tett bejelentés 
arról, hogy a poggyász az adott járattal nem érkezett meg  

 a poggyász átvétel időpontját igazoló dokumentum 

 a poggyász késése miatt külföldön sürgősen szükségessé vált ruhanemű és tisztálkodási eszközök 
tételes felsorolása értékük megadásával, a sürgősségi vásárlások eredeti bizonylatai (amennyiben 
rendelkezésre állnak) 

 
Légipoggyász elvesztése – szolgáltatásunk a légitársaság kezelésében elveszett légipoggyászra 
(bőrönd, táska és a benne lévő tartalom) vonatkozik 
 

 érvényes biztosítási kötvény másolata 

 hiánytalanul kitöltött szolgáltatás igénybejelentő nyomtatvány 

 repülőjegy, poggyászcímke, beszállókártya  

 a repülőtéri poggyász-kezelő cégnél (pl. „Lost & Found”) vagy a légitársaságnak tett bejelentés 
arról, hogy a poggyász az adott járattal nem érkezett meg 

 az elveszett vagyontárgyak újkori beszerzésének időpontját és értékét igazoló, a Biztosított nevére 
szóló eredeti számlák (amennyiben rendelkezésre állnak) 

 a légitársaságnak leadott tételes felsorolás a poggyász tartalmát illetően 

 légitársaság által kiállított a felelősség elismerését és a légitársaság által fizetett kártérítés összegét 
igazoló eredeti dokumentum(ok) 

 
Járatkésés külföldön és hazaérkezéskor 

 érvényes biztosítási kötvény másolata 

 hiánytalanul kitöltött szolgáltatás igénybejelentő nyomtatvány 

 repülőjegy, poggyászcímke, beszállókártya  

 a légitársaság írásos igazolása a késés tényéről és időtartamáról, valamint, hogy a Biztosított 
érvényes menetjeggyel utasként a késett légi járattal utazott 

a) külföldön: az élelmiszerek, tisztálkodó szerek vásárlásáról szóló bizonylatok  
b) hazaérkezéskor: eredeti számlák, melyek tartalmazzák az igénybevett szolgáltatást, annak helyét, 
idejét, igénybevevőjét (lakhelyre történő utazási ktg, szálloda) 

 
Keressen minket bátran, amennyiben a fentiekkel kapcsolatban további információra, segítségre van 
szüksége! 
 
Tisztelettel,  
Európai Utazási Biztosító Zrt. 

ugyfelszolgalat@eub.hu 

Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 8:00-16:00, kivéve Csütörtök: 8:00-17:00 
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