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KLASSZIKUS UTASBIZTOSÍTÁS - EGYÉNI TERMÉKEK
2011. május 16-tól visszavonásig 

Szolgáltatások és díjak (Ft) TOP EXTRA TOP NÍVÓ
EGYÉNI 70 éves korig  összesen 1 napra: 1.350 830 660
EGYÉNI-70 éves korig  2-365 napra az első naptól: 970 610 470
CSALÁDOS összesen 1 napra
két nagykorú hozzátartozó és max. három 18 év alatti gyermek 
részére:

4.000 2.300 1.800

CSALÁDOS 2-30 napra az első naptól
két nagykorú hozzátartozó és max. három 18 év alatti gyermek 
részére:

2.900 1.700 1.300

GYERMEK-kedvezmény:
nagykorú hozzátartozójával utazó 18 év alatti gyermek részére

50% 50% 50%

SPORT-EXTRA pótdíj: 50 % 50 % 50 %
70-80 év között nem köthető 100 % 100 %

VILÁG-1 pótdíj
Európán kívüli utazásokra, kivéve USA, Kanada, Ausztrália, Új-
Zéland, Afrika, melyekre a Világ2 pótdíj vonatkozik

50 % 50 % 50 %

VILÁG-2 pótdíj
USA, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Afrika (kivéve Marokkó, 
Tunézia, Egyiptom)

70 % 70 % 70 %

A) Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás
Orvosi és mentési költségek térítése baleset vagy betegség esetén:
Ezen belül:
- mentőhelikopteres mentés
- hegyimentés
- mentőautóval történő szállítás
- sürgősségi fogászati ellátás
- kórházi napi térítés a biztosított részére, amennyiben a kórházi költségek 
megtérítése EEK vagy más biztosítás alapján történik 

100.000.000

10.000.000
2.500.000
2.500.000

€ 500

40.000

15.000.000

5.000.000
1.500.000
1.500.000
€ 400

35.000

10.000.000

2.500.000
750.000
750.000
€ 300

30.000
Hazaszállítás megszervezése, a felmerült többletköltségek térítése
(mentőrepülőgépes szállítás is orvosilag indokolt esetben)

limit nélkül limit nélkül limit nélkül

Egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatások: Szolgáltatás Szolgáltatás Szolgáltatás
Holttest hazaszállítása limit nélkül limit nélkül limit nélkül
B) További utazási segítségnyújtás
Beteg gyermek látogatása: 

 - közlekedési költségek
 - szállásköltség összesen (max. 7 éj)

500.000
€ 500

200.000
€ 300

100.000
€ 150

Hazautazás időpontjának változása betegség vagy baleset miatt
- Biztosított részére szállásköltség összesen (max. 7 éj)
- hozzátartozó részére szállásköltség összesen (max. 7 éj)
- hozzátartozónak a Biztosítottal egyidőben történő hazautazása miatt 
felmerülő közlekedési többletköltségek térítése:

€ 500
€ 500

500.000

€ 300
€ 300

200.000

€ 150
€ 150

100.000
Hozzátartozó szállásköltségének térítése
a Biztosított kórházi tartózkodása alatt összesen (max. 7 éj)

€ 500 € 300 € 150

Beteglátogatás:
 - közlekedési költségek
 - szállásköltség összesen (max. 7 éj)

500.000
€ 500

200.000
€ 300

100.000
€ 150

Gyermek hazaszállítása 1.000.000 400.000 200.000
Idő előtti hazautazás
otthoni hozzátartozó betegsége vagy halála miatt

1.000.000 400.000 200.000

Tolmácsszolgálat
betegség, baleset vagy gépjármű meghibásodása esetén

Szolgáltatás Szolgáltatás -

A Biztosított felkutatása, mentése 2.000.000 500.000 -
Pénzsegély-közvetítés 800.000 200.000 100.000
Információ útiokmány elvesztése esetén Szolgáltatás Szolgáltatás Szolgáltatás
Otthon-védelem váratlan hazautazásra vonatkozó szolgáltatás 200.000 200.000 200.000
Telefonos orvosi tanácsadás magyar nyelven 24 órás szolgáltatás
C) Gépjármű-segítségnyújtás alapszolgáltatások
Információ autómentő-cégről Szolgáltatás Szolgáltatás Szolgáltatás
Segítségnyújtás személygépjármű hazahozatalához a Biztosított betegsége 
vagy balesete esetén (sofőr-küldés) 300.000 100.000 50.000
D) Balesetbiztosítás
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Baleseti eredetű halálra vonatkozó biztosítás 3.000.000 2.000.000 1.500.000
Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás 
(100 % - egyéb esetben a biztosítási feltételek szerint megállapított 
összeg)

6.000.000 2.000.000 1.500.000

Baleseti kórházi napi térítés 2..000 1.000 -
Baleseti táppénz-kiegészítés szolgáltatás 6.000 3.000 1.500
E) Poggyászbiztosítás
Útipoggyász vagy útiokmány eltulajdonítása vagy baleset miatti sérülése 
esetén

400.000 250.000 160.000

- ezen belül útiokmányok pótlására vonatkozó költségtérítés limit nélkül 15.000 5.000
- ezen belül bankkártya-pótlás költségeinek megtérítése 10.000 5.000 1.000
- útiokmányok pótlásával kapcsolatos külföldi  utazási és konzulátusi 
költségek megtérítése

50.000 25.000 10.000

- tárgyankénti limit 60.000 30.000 15.000
- csomagonkénti limit 150.000 90.000 40.000
F) Poggyászkésedelem (külföldön)
- 6-12 óra közötti poggyászkésedelem esetén 10.000 - -
- 12 órát meghaladó, legfeljebb 24 órás poggyászkésedelem esetén 40.000 10.000 -
- 24 órát meghaladó poggyászkésedelem esetén 80.000 50.000 -
I) Jogvédelmi segítségnyújtás és biztosítás*
a) óvadék és a felmerülő  költségek megfizetése 4.000.000 500.000 200.000
b) ügyvéd munkadíja 2.000.000 250.000 100.000
J) Felelősségbiztosítás - -
- a Biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettség megtérítése 1.000.000 - -
K) Szállodai- és kemping- felelősségbiztosítás - -
- kártérítési kötelezettség megtérítése (10% önrész) 50.000 - -
N) Fotóbiztosítás – Flash Doktor
- Flash kártyán tárolt digitális fotók helyreállítása fedezet 1 db Flash 

kártyára
külön díjfizetés 

ellenében választható
külön díjfizetés 

ellenében 
választható

A biztosítási termékekre vonatkozó részletes tájékoztatást az EUB2011-01U1 jelű biztosítási feltételek tartalmazzák.


