
Szolgáltatások és díjak (Ft) EURO 30  EURO 30 Praktikum
20 napnál hosszabb idôre külföldre utazó, 30 éven aluli fiatalok részére (min. 20 napra köthetô) – Ft/fô/nap 365 430

Tevékenység:
fizikai munkára nem 

érvényes

oktatási intézmény 
által szervezett, 

fizikai munkával járó 
szakmai gyakorlatra 

is érvényes
Területi hatály: Európa Európa

A) Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás

Orvosi és mentési költségek térítése baleset vagy betegség esetén: 
Ezen belül:
– betegséggel összefüggô költségek 
– mentôhelikopteres mentés 
– hegyimentés 
– mentôautóval történô szállítás 
– sürgôsségi fogászati ellátás 
–  kórházi napi térítés a biztosított részére, amennyiben a kórházi költségek megtérítése EEK vagy más biztosítás alapján történik
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Hazaszállítás megszervezése, a felmerült többletköltségek térítése (mentôrepülôgépes szállítás is orvosilag indokolt esetben) limit nélkül limit nélkül

Egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatások: 24 órás magyar nyelvû segítségnyújtás
Holttest hazaszállításának megszervezése, a felmerült költségek térítése limit nélkül limit nélkül
D) Balesetbiztosítás
Baleseti eredetû halálra vonatkozó biztosítás 200 000 200 000
Baleseti eredetû maradandó egészségkárosodás (100 %) esetén 200 000 200 000
E) Poggyászbiztosítás
Útipoggyász vagy útiokmány eltulajdonítása vagy baleset miatti sérülése esetén 50 000 50 000
– ezen belül útiokmányok pótlására vonatkozó költségtérítés 5 000 5 000
– tárgyankénti limit 10 000 10 000
– csomagonkénti limit 25 000 25 000
G) Jogvédelmi segítségnyújtás és biztosítás*
a) óvadék és a felmerülô költségek megfizetése 400 000 400 000
b) ügyvéd munkadíja 200 000 200 000
H) Felelôsségbiztosítás
– a Biztosítottat terhelô kártérítési kötelezettség megtérítése 200 000 200 000
– ezen belül szakmai felelôsségbiztosítás – 200 000

2011. november 2-tôl visszavonásig

A biztosítási termékekre vonatkozó részletes tájékoztatást az EUB2011-01U2 jelû biztosítási feltételek tartalmazzák.

EURO 30 – Baby-sittereknek, Ösztöndíjasoknak
EURO 30 PRAKTIKUM – Szakmai gyakorlatra diákoknak
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