
Szolgáltatások és díjak (Ft) EURÓPA KÁRTYA
Biztosítási díj / fô / év: 9 900 Ft

Területi hatály: Európa (lásd 
biztosítási feltételek)

Kockázatviselés idôtartama: 1 év
Biztosított utazások maximális idôtartama kiutazásonként: 15 nap

Biztosítási események száma / év:
Felhívjuk figyelmét, hogy a 2. bejelentését követôen a biztosító kockázatviselése megszûnik, függetlenül a szolgáltatási igény elbírálásanak eredményétôl

legfeljebb 
2 bejelentett 

szolgáltatási igény

A) Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás

Orvosi és mentési költségek térítése baleset vagy betegség esetén: 
Ezen belül:
– mentôhelikopteres mentés 
– hegyimentés 
– mentôautóval történô szállítás 
– sürgôsségi fogászati ellátás összesen 
–  kórházi napi térítés, amennyiben a kórházi költségek megtérítése EEK (táblázatban szereplô összeg 80%-ig) vagy más biztosítás (táblázatban szereplô 

összeg 100%-ig) alapján történik

10 000 000
 

1 500 000
750 000
750 000
€ 200
30 000

Hazaszállítás megszervezése, a felmerült többletköltségek térítése (mentôrepülôgépes szállítás is orvosilag indokolt esetben) limit nélkül

Egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatások: szolgáltatás
Holttest hazaszállításának megszervezése, a felmerült költségek térítése limit nélkül
B) További utazási segítségnyújtás

Hazautazás idôpontjának változása betegség vagy baleset miatt 
– Biztosított részére szállásköltség összesen (max. 7 éj) 
– utastárs részére szállásköltség összesen (max. 7 éj) 
– utastársnak a Biztosítottal egy idôben történô hazautazása miatt felmerülô közlekedési többletköltségek térítése

 
€ 200 
€ 200 

150 000

Utastárs szállásköltségének térítése a biztosított kórházi tartózkodása alatt összesen (max. 7 éj) € 200
Beteglátogatás:  – közlekedési költségek 

– szállásköltség összesen (max. 7 éj)
300 000 
€ 200

Gyermek hazaszállítása 300 000
Idô elôtti hazautazás 150 000
Pénzsegély-közvetítés 250 000
Információ úti okmány elveszése esetén szolgáltatás
C) Gépjármû-segítségnyújtás alapszolgáltatások
Információ autómentô-cégrôl szolgáltatás
Segítségnyújtás személygépjármû hazahozatalához a biztosított betegséges vagy balesete esetén (sofôr-küldés) 100 000
D) Balesetbiztosítás
Baleseti eredetû halálra vonatkozó biztosítás 500 000
Baleseti eredetû maradandó egészségkárosodás (100 %) 500 000
Közlekedési baleseti halál biztosítás (baleseti halál szolgáltatáson felül) 1 000 000
E) Poggyászbiztosítás
Útipoggyászra vagy útiokmányra vonatkozó térítés összesen 100 000
Ezen belül
– tárgyankénti limit
– csomagonkénti limit
– útiokmányok pótlására vonatkozó költségtérítés

25 000
50 000
10 000

F) Poggyászkésedelem
– 24 órát meghaladó poggyászkésedelem esetén fizetendô átalányösszeg 25 000

2014. március 15-tôl visszavonásig

A biztosítási termékekre vonatkozó részletes tájékoztatást az EUB2014-01U1 jelû biztosítási feltételek tartalmazzák.
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