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2020. június 15-tôl visszavonásig
Szolgáltatások (Ft - ettôl eltérô esetben külön jelölve)

SZAKI
EEK ÉVES
BÉRLET

ÉVES BÉRLET 70 éves korig, legfeljebb 60 napos utazásokra
Kizárólag érvényes EEK kártyával köthetô, a területi hatálya azokra az országokra terjed ki, amelyekben az egészségügyi ellátás – a magyar egészségbiztosítás terhére – EEK kártyával
igénybe vehetô. A Biztosító szolgáltatása kizárólag az EEK alapján meg nem térülô költségekre terjed ki.
TERÜLETI HATÁLY
EEK országok: Ausztria, Bulgária, Belgium, Ciprus (görög rész), Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország,
Horvátország, Hollandia, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország,
Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia

EEK országok

Fizikai munkavégzésre is kiterjed, kivéve az alábbi tevékenységeket:
– földfelszíntôl számított 10 méternél magasabban vagy földfelszín alatt történô munkavégzés,
– bármely légijáraton történô munkavégzés,
– bármilyen nukleáris energiával illetve súlyosan mérgezô anyagokkal kapcsolatos munkavégzés,
– artista, erômûvész, vadállatok gondozásával vagy felügyeletével kapcsolatos tevékenységek,
– ôrzô-védô, rendfenntartó vagy katonai jellegû feladatok, valamint bármilyen fegyver használatával vagy birtoklásával járó tevékenység,
– nyersanyagok kitermelésével és kutatásával kapcsolatos munkavégzés,
– bármely lakott település 200 km-es körzetén kívül történô munkavégzés.
A) Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás
Orvosi és mentési költségek térítése összesen
Ezen belül:
– mentôhelikopteres mentés
– hegyi- és vizi mentés
– mentôautóval történô szállítás
– sürgôsségi fogászati ellátás
– egyensúlyban lévô krónikus betegségek váratlan rosszabbodása esetén felmerülô költségek
(EEK országokban kizárólag az érvényes EEK alapján meg nem térülô költségek)
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
– Biztosított részére szállásköltség összesen (max. 7 éj)
– utastárs részére szállásköltség összesen (max. 7 éj)
– u tastársnak 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)
Gyermek hazaszállítása
Idô elôtti hazautazás otthoni hozzátartozó betegsége vagy halála miatt
Pénzsegély-közvetítés
Információ útiokmány elvesztése esetén
Otthon-védelem váratlan hazautazásra vonatkozó szolgáltatás
Telefonos orvosi tanácsadás magyar nyelven
Információ autómentô-cégrôl
Sofôr küldés a Biztosított betegsége vagy balesete esetén
C) Balesetbiztosítás
Baleseti eredetû halálra vonatkozó biztosítás
Baleseti eredetû maradandó egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás
(100 % – egyéb esetben a biztosítási feltételek szerint megállapított összeg)
D) Poggyászbiztosítás
Jogtalan eltulajdonítás, közlekedési baleset és gépjármûben mûszaki tûz, elemi kár, és személy súlyos balesetével összefüggô károk esetén összesen, ezen belül:
– mobiltelefonra és hordozható számítógépekre vonatkozó szolgáltatás összesen
– útiokmányok pótlására vonatkozó költségtérítés
– rendôrségi jegyzôkönyv beszerzésével, illetve útiokmányok konzulátuson történô pótlásával kapcsolatos külföldi utazási
és ügyintézési költségek megtérítése együttesen legfeljebb:
– bankkártya-pótlás költségeinek megtérítése
Légi- vagy hajótársaság kezelésében igazolt eltûnés összesen
Általános limitek:
– tárgyankénti limit
– csomagonkénti limit
– munkaeszközre vonatkozó biztosítás összesen
– hangszer-biztosítás
I) Felelôsségbiztosítás és jogvédelem
Személyi sérülésbôl eredô dologi károk és orvosi ellátás költségeinek megtérítése, eljárási költségek megfizetése, ügyvéd munkadíja

25 000 000
5 000 000
2 500 000
2 500 000
€ 300
2 500 000
limit nélkül
limit nélkül

€ 150
€ 150
100 000
€ 150
200 000
€ 150
200 000
100 000
100 000
Szolgáltatás
100 000
24 órás szolgáltatás
Szolgáltatás
50 000
1 000 000
1 500 000
200 000
50 000
5 000
10 000
5 000
225 000
50 000
70 000
100 000
50 000
500 000

A biztosítási termékekre vonatkozó részletes tájékoztatást az EUB2020-03ONU jelû biztosítási feltételek tartalmazzák.

