DIÁK VILÁG

30 év alattiak részére minimum 20 napos utazásokra az egész világon
Európai Utazási Biztosító Zrt. • Általános Információ – EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38. • Tel.: +36 1 452 3580 • www.eub.hu • ugyfelszolgalat@eub.hu

2022. június 7-tôl visszavonásig
Szolgáltatások (Ft - ettôl eltérô esetben külön jelölve)
A) Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás
Orvosi és mentési költségek térítése összesen:
– ezen belül járványos megbetegedésekre (pl. Covid-19)
Ezen belül szolgáltatások szerint (fenti korlátozások figyelembevételével):
– sürgôsségi orvosi ellátás betegség vagy baleset miatt
– mentôhelikopteres mentés
– hegyi- és vizi mentés
– mentôautóval történô szállítás
– sürgôsségi fogászati ellátás
– kórházi napi térítés a biztosított részére, ha a kórházi költségek megtérítése EEK vagy más biztosítás alapján történik
(Ft/kórházban töltött éjszaka)
Hazaszállítás megszervezése, a többletköltségek térítése
Egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatások:
Holttest hazaszállításának megszervezése, a felmerült költségek térítése
B) További utazási segítségnyújtás
Hazautazás idôpontjának változása betegség vagy baleset miatt
–B
 iztosított részére szállásköltség összesen (max. 7 éj)
– h ozzátartozó részére szállásköltség összesen (max. 7 éj)
– h ozzátartozónak a Biztosítottal egy idôben történô hazautazása miatt felmerülô közlekedési többletköltségek térítése
Utastárs szállásköltségének térítése a biztosított kórházi tartózkodása alatt összesen (max. 7 éj)
Beteglátogatás: – közlekedési többletköltségek
– szállásköltség összesen (max. 7 éj)
Idô elôtti hazautazás
Információ útiokmány elvesztése esetén
Telefonos orvosi tanácsadás magyar nyelven
D) Poggyászbiztosítás
Jogtalan eltulajdonítás, közlekedési baleset és gépjármûben mûszaki tûz, elemi kár, és személy súlyos balesetével összefüggô károk
esetén összesen, ezen belül:
– útiokmányok pótlására vonatkozó költségtérítés
Légi- vagy hajótársaság kezelésében igazolt eltûnés összesen
Általános limitek:
– tárgyankénti limit
I) Felelôsségbiztosítás és jogvédelem
Személyi sérülésbôl eredô dologi károk és orvosi ellátás költségeinek megtérítése, eljárási költségek és ügyvédi munkadíj megfizetése

DIÁK Világ
48 000 000
25 000 000
48 000 000
5 000 000
1 500 000
1 500 000
€ 200
10 000
limit nélkül
24 órás magyar nyelvû segítségnyújtás
limit nélkül

€ 200
€ 200
200 000
€ 200
400 000
€ 200
200 000
szolgáltatás
24 órás szolgáltatás
180 000
5 000
50 000
25 000
1 800 000

A biztosítási termékekre vonatkozó részletes tájékoztatást az EUB2022-03ONU jelû biztosítási feltételek tartalmazzák.

