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AIR HOLIDAY - Repülős utazásokhoz
Csoportos kedvezmények

Szolgáltatások és díjak (Ft)

2010. április 12-től visszavonásig, de legfeljebb 2010. november 30-ig

TOP EXTRA
Air Holiday

TOP
Air Holiday

CSOPORT - kedvezményes tarifa:

10-20 fő közötti csoportra: 890 620
21-40 fő közötti csoportra (=beépített csoportos tarifa): 840 590
legalább 41 fős csoportra : 790 550
70-80 év között (Csoport kedvezmény igénybevétele esetén csak Világ területi
hatálynál kell alkalmazni, Európára nem !)

Egyéni tarifával- nem
köthető

Világ-csop.: 100%

100 %

80 év fölött - kizárólag csoportos kedvezmény igénybevétele esetén és csak
Európa területi hatállyal alkalmazható : nem köthető 200 %

VILÁG-1 pótdíj:
Európán kívüli utazásokra , kivéve USA, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland,
Afrika, melyekre a Világ2 pótdíj vonatkozik, valamint az Orosz Föderáció
területére

50 % 50 %

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

70 % 70 %

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
Kiegészítő poggyászbiztosítás légipoggyászkár esetén 100.000 50.000
- ezen belül poggyász-sérülésekre vonatkozó térítés 50.000 25.000
Járatkésés – külföldön (12 órát meghaladó) 40.000 20.000
Járatkésés hazaérkezéskor (közlekedési és szállás-többletköltségek) 20.000 5.000
Közlekedési baleset miatt repülőjárat lekésése - (átírás vagy új repjegy ktg-e) 100.000 25.000
Légikatasztrófa biztosítás (a baleseti halál szolgáltatáson felül) 3.000.000 2.000.000
> a biztosítás a következő sportokra is kiterjed: búvárkodás (40 m-ig), surf, kitesurf, windsurf, „banán”, „air-chair”, vízisí, vitorlázás,
tengeri kajak, jetski, quad,
> hiperbár-kamrai kezelés külföldön, és – a hazaérkezést követően – Magyarországon is,
> poggyászbiztosítás búvár-, surf-, vízisí-, tengeri kajak felszerelésre is a limit 50 %-ig.

TOP EXTRA TOP*

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 (max. 30 napra)

100.000.000

10.000.000
2.500.000
2.500.000
€ 500

25.000

15.000.000

5.000.000
1.500.000
1.500.000
€ 400

15.000
Hazaszállítás megszervezése, a felmerült többletköltségek térítése
(mentőrepülőgépes szállítás is orvosilag indokolt esetben)

limit nélkül limit nélkül

Egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatások:
- orvos küldése illetve címének közlése, egészségügyi ellátás megszervezése Szolgáltatás Szolgáltatás
- szükség esetén orvoshoz, kórházba szállítás megszervezése Szolgáltatás Szolgáltatás
- hozzátartozó tájékoztatása Szolgáltatás Szolgáltatás
- folyamatos kapcsolattartás az ellátó egészségügyi intézménnyel Szolgáltatás Szolgáltatás
Baleset vagy betegség miatt felmerülő egyéb költségek megtérítése 100.000 80.000
Holttest hazaszállításának megszervezése, a felmerült költségek térítése limit nélkül limit nélkül

B) További utazási segítségnyújtás
Beteg gyermek látogatása: - közlekedési költségek

- szállásköltség összesen (max. 7 éj)
500.000
€ 500

200.000
€ 300

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

€ 500 € 300

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

500.000
€ 500

200.000
€ 300

Gyermek hazaszállítása 1.000.000 400.000
Idő előtti hazautazás otthoni hozzátartozó betegsége vagy halála miatt 1.000.000 400.000
Tolmácsszolgálat betegség, baleset vagy gépjármű meghibásodása esetén Szolgáltatás Szolgáltatás
A Biztosított felkutatása, mentése 2.000.000 500.000
Pénzsegély-közvetítés 800.000 200.000
Információ útiokmány elvesztése esetén Szolgáltatás Szolgáltatás

C) Gépjármű-segítségnyújtás alapszolgáltatások
Információ autómentő-cégről Szolgáltatás Szolgáltatás
Segítségnyújtás személygépjármű hazahozatalához a Biztosított betegsége vagy
balesete esetén (sofőr-küldés) 300.000 100.000

D) Balesetbiztosítás
Baleseti eredetű halálra vonatkozó biztosítás 3.000.000 2.000.000
Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás (100 % -
egyéb esetben a biztosítási feltételek szerint megállapított összeg) 6.000.000 2.000.000
Baleseti kórházi napi térítés 2..000 1.000
Csonttörésre vonatkozó kiegészítő szolgáltatás 15.000 5.000

E) Poggyászbiztosítás és útiokmányok pótlása
Útipoggyász vagy útiokmány eltulajdonítása vagy baleset miatti sérülése esetén 400.000 250.000
- ezen belül útiokmányok pótlására vonatkozó költségtérítés limit nélkül 15.000
- ezen belül bankkártya-pótlás költségeinek megtérítése 10.000 5.000
- útiokmányok pótlásával kapcsolatos külföldi utazási és konzulátusi költségek
megtérítése

50.000 25.000

- tárgyankénti limit 60.000 30.000
- csomagonkénti limit 150.000 90.000

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
b) ügyvéd munkadíja 2.000.000 250.000

J) Felelősségbiztosítás -
- a Biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettség megtérítése 1.000.000 -

K) Szállodai felelősségbiztosítás -
- kártérítési kötelezettség megtérítése (10% önrész) 50.000 -

A biztosítási termékekre vonatkozó rézletes tájékoztatást az EUB2009-09U2 jelű biztosítási feltétetek
tartalmazzák.


