EURO 30 PRAKTIKUM

Oktatási intézmény által szervezett szakmai gyakorlatra (fizikai munkára is)
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

2014. december 8-tól visszavonásig
Szolgáltatások és díjak (Ft - ettôl eltérô esetben külön jelölve)
20 napnál hosszabb idôre, külföldre utazó, 30 éven aluli fiatalok részére (20-365 napra köthetô, Ft/fô/nap)
Repülô Plusz kiegészítô pótdíja
Területi hatály:
A) Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás
Orvosi és mentési költségek térítése összesen:
Ezen belül:
– mentôhelikopteres mentés
– hegyi- és vízimentés
– mentôautóval történô szállítás
– sürgôsségi fogászati ellátás
– kórházi napi térítés a biztosított részére, ha a kórházi költségek megtérítése EEK vagy más biztosítás alapján történik
(EEK esetén a táblázatban szereplô összeg 80%-ig)
Hazaszállítás megszervezése, a felmerült többletköltségek térítése (mentôrepülôgépes szállítás is orvosilag indokolt esetben)
Egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatások:
Holttest hazaszállításának megszervezése, a felmerült költségek térítése
B) További utazási segítségnyújtás
Beteglátogatás: – közlekedési költségek
– szállásköltségek összesen (max. 7 éj)
Idô elôtti hazautazás hozzátartozó otthoni betegsége vagy halála miatt
Pénzsegély-közvetítés
Telefonos orvosi tanácsadás magyar nyelven
D) Balesetbiztosítás
Baleseti eredetû halálra vonatkozó biztosítás
Baleseti eredetû maradandó egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás (100 %)
E) Poggyászbiztosítás
Útipoggyászra vagy útiokmányra vonatkozó térítés összesen
Ezen belül:
– tárgyankénti limit
– csomagonkénti limit
– útiokmányok pótlására vonatkozó költségtérítés
I) Felelôsségbiztosítás és jogvédelmi segítségnyújtás
Személyi sérülésbôl eredô dologi károk és orvosi ellátás költségeinek megtérítése, óvadék és a felmerülô költségek megfizetése,
ügyvéd munkadíja
– ezen belül szakmai felelôsségbiztosítás

EURO 30 PRAKTIKUM
460
37
Európa
10 000 000
2 500 000
1 500 000
1 500 000
€ 200
30 000
limit nélkül
24 órás magyar nyelvû segítségnyújtás
limit nélkül
200 000
€ 200
200 000
200 000
24 órás szolgáltatás
500 000
500 000
150 000
25 000
50 000
5 000
3 000 000
1 000 000

A biztosítási termékekre vonatkozó részletes tájékoztatást az EUB2014-79ONU jelû biztosítási feltételek tartalmazzák.

