
Szolgáltatások (Ft - ettől eltérő esetben külön jelölve)  Biztosítási termékek neve

SZAKI
A) Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás (kárbiztosítás)
Orvosi és mentési költségek térítése összesen:   25 000 000
- ezen belül egyensúlyban lévő krónikus betegségek váratlan rosszabbodása esetén (EEK országokban kizárólag az
érvényes EEK alapján meg nem térülő költségek):  2 500 000

Ezen belül szolgáltatások szerint (fenti korlátozások figyelembevételével):
- mentőhelikopteres mentés   5 000 000
- hegyi- és vízi mentés   2 500 000
- mentőautóval történő szállítás   2 500 000
- sürgősségi fogászati ellátás  EUR 300
- kórházi napi térítés a biztosított részére, ha a kórházi költségek megtérítése EEK vagy más biztosítás alapján történik
(Ft/kórházban töltött éjszaka)   10 000

Hazaszállítás megszervezése, a többletköltségek térítése  limit nélkül
Egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatások:  24 órás magyar nyelvű segítségnyújtás
Holttest hazaszállításának megszervezése, a felmerült költségek térítése  limit nélkül
B) További utazási segítségnyújtás (kárbiztosítás)
Hazautazás időpontjának változása betegség vagy baleset miatt
- Biztosított részére szállásköltség összesen (max. 7 éj)  EUR 150
- utastárs részére szállásköltség összesen (max. 7 éj)  EUR 150
- utastársnak a Biztosítottal egyidőben történő hazautazása miatt felmerülő közlekedési többletköltségek térítése:   100 000
Utastárs szállásköltsége a Biztosított kórházi ellátása alatt össz. (max. 7 éj)  EUR 150
Beteglátogatás:  - közlekedési többletköltségek   200 000
                           - szállásköltség összesen (max. 7 éj)  EUR 150
Gyermek hazaszállítása (ezen belül indokolt szállásköltség max. € 100 /fő/éjszaka)   200 000
Idő előtti hazautazás otthoni hozzátartozó betegsége vagy halála miatt   100 000
Pénzsegély-közvetítés   100 000
Információ útiokmány elvesztése esetén  Szolgáltatás
Otthon-védelem- váratlan hazautazásra vonatkozó szolgáltatás   100 000
Telefonos orvosi tanácsadás magyar nyelven  24 órás szolgáltatás
Információ autómentő-cégről  Szolgáltatás
Sofőr küldés a Biztosított betegsége vagy balesete esetén   50 000
C) Balesetbiztosítás (összegbiztosítás)
Baleseti eredetű halálra vonatkozó biztosítás   1 000 000
Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás (100 % mértékű egészségkárosodás elérése
esetén)   1 500 000
D) Poggyászbiztosítás (kárbiztosítás)
Jogtalan eltulajdonítás, közlekedési baleset és gépjárműben műszaki tűz, elemi kár, és személy súlyos balesetével
összefüggő károk esetén összesen, ezen belül:   250 000

- mobiltelefonra és hordozható számítógépekre vonatkozó szolgáltatás összesen   60 000
- útiokmányok pótlására vonatkozó költségtérítés   5 000
-rendőrségi jegyzőkönyv beszerzésével, illetve útiokmányok konzulátuson történő pótlásával kapcsolatos külföldi utazási és
ügyintézési költségek megtérítése együttesen legfeljebb:   10 000

- bankkártya-pótlás költségeinek megtérítése   5 000
Légi- vagy hajótársaság kezelésében igazolt eltűnés vagy sérülés összesen, ezen belül:   250 000
- hordozható számítógép és kamera fedezet, ha az jogszabály alapján nem szállítható kézipoggyászként   25 000
- sérült poggyász javítása vagy pótlása   12 000
Általános limitek:
- tárgyankénti limit   60 000
- munkaeszköz-biztosítás összesen   125 000
- hangszer- biztosítás összesen   60 000
E) Poggyászkésedelem (odaúton) (kárbiztosítás)
- 6 órát meghaladópoggyászkésedelem esetén   15 000
I) Felelősségbiztosítás és jogvédelem (kárbiztosítás)
Személyi sérüléssel összefüggő dologi károk és orvosi ellátás költségeinek megtérítése, Eljárási költségek és ügyvédi
munkadíj megfizetése   500 000

Sport Fedezet
Tengerparti sportok  nem
Téli sportok  nem
Extrémsport  nem
Versenysportok  nem

SZAKI UTASBIZTOSÍTÁS
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2023. május 8-tól visszavonásig

A biztosítási termékekre vonatkozó részletes tájékoztatást az EUB2023-03ONU jelű biztosítási feltételek tartalmazzák.


