
TERÜLETI HATÁLY / ÉRVÉNYESSÉG 
A Biztosító a honlapján található Közleményben felsorolt területeken akkor is vállalja a kockázatviselést, ha az adott terület a szerződés 
megkötésekor a Külgazdasági és Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségnek1 minősült. Részletesen lásd: https://eub.hu 
A Biztosító által publikált Közlemény érvényessége alatt kötött biztosítási szerződésekre a Közleményben a kötés napján szereplő tájékoztatás 
érvényes, akkor is, ha az utazás kezdetéig ez változik.

UTASBIZTOSÍTÁS KÜLFÖLDI UTAZÁSRA 
• Szolgáltatások: a szórólap és az EUB2020-01U1 jelű biztosítási feltételek szerint 
• Biztosítási díjak: a szórólap szerint - a biztosítási díjak 2020 Nyár óta változatlanok!

COVID-19 MEGBETEGEDÉSSEL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK: 
Európa / Horvátország-Szlovénia és Világ-1 területi hatályon belül: 
• orvosi és mentési költségek: 25 millió forintig (választott termék limitjein belül) 
• hazaszállítás: limit nélkül 
•  ha az utas Covid-19 megbetegedése, ill. pozitív PCR tesztje miatt külföldön karanténba kényszerül, és emiatt csak a tervezettnél később tud 

hazautazni, a Biztosító a szállás- és utazási többletköltségeket megtéríti a választott termék limitjei szerint (utastársra is)
• további szolgáltatások a biztosítási feltételek szerint

Világ-2 (USA, Kanada, Grönland, Ausztrália, Új-Zéland és Óceánia) területi hatályon belül: 
• ezeken a területeken a Biztosító nem vállal szolgáltatást Covid-19 koronavírusos megbetegedésekre

STORNO BIZTOSÍTÁS UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE, ÚTMEGSZAKÍTÁSRA 
• a szolgáltatás foglalásával egyidejűleg köthető, vagy 
• utólag, legkésőbb az utazás kezdetét megelőző 30. napig köthető (ebben az esetben az első 5 napban csak balesetekre érvényes!)

Maximális biztosítási összegek és az önrészesedés mértéke (Ft) utasbiztosítással együtt köthető önállóan köthető

Biztosítási termék neve Storno Kombi Maxi Storno Basic

Díjak (Ft) - biztosított utazási díj %-ában 4 % 5 %

Maximális biztosítási összeg foglalásonként és biztosítási eseményenként: 4 000 000 2 000 000

Ezen belül a maximális biztosítási összeg Résztvevő személyenként: 2 000 000 500 000

Ezen belül maximális biztosítási összeg repülőjegy-kiállítás szolgáltatási díjára 
(Ticket Service Fee) vonatkozóan repülőjegyenként 15 000 15 000

Lemondás esetén a Vevőt terhelő önrészesedés a Biztosító által térítendő összeg 
százalékában:

a) ha a biztosítási esemény a Résztvevő (utas) Covid-19 megbetegedése, sürgősségi 
kórházi fekvőbeteg gyógykezelése, elhalálozása, vagy a következő típusú baleseti 
sérülései: csonttörés, szalagszakadás, legalább III. fokú égési sérülés

önrészesedés nélkül 20%

b) minden egyéb esetben 10% 20%

COVID-19 MEGBETEGEDÉSSEL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK:

•  lemondási költségek térítése Covid-19 miatt bekövetkező utazásképtelenség esetén (pozitív teszt2 utazás előtt 14 napon belül, ezen kívül pedig 
orvosi ellátás dokumentációja alapján)

•  Covid-19 miatt orvosilag indokolt útmegszakítás esetén az igénybe nem vett szolgáltatásokra vonatkozó időarányos visszatérítés

Általános tájékoztatás: Az egyes országokba történő aktuális beutazási szabályokról a Konzuli Szolgálat honlapján 
talál információkat vagy érdeklődjön az adott ország magyarországi külképviseleteinél!

1 https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek 
2az utazás kezdetét megelőző 14 napon belül hivatalos egészségügyi szolgáltató által végzett PCR vagy antigén teszt alapján 
kiállított pozitív leletet is elfogad a Biztosító igazolásként, a feltételek szerinti orvosi dokumentáció nélkül
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Részletes tájékoztatás az EUB2020-01U1 és az EUB2020-01ST jelű biztosítási feltételekben és a Biztosító honlapján: www.eub.hu


