
Szolgáltatások és díjak (Ft)
FIZIKAI MUNKAVÁLLALÓK 

BIZTOSÍTÁSA
EGYÉNI 18-70 éves korig  összesen 1 napra: 970

EGYÉNI-18-70 éves korig  2-365 napra az elsô naptól: 740
VILÁG-1 pótdíj – Európán kívüli utazásokra, kivéve USA, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Afrika, melyekre a Világ2 pótdíj vonatkozik 50 %

VILÁG-2 pótdíj – USA, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Afrika (kivéve Marokkó, Tunézia, Egyiptom) 70 %

Speciális szolgáltatások
Fizikai munkavégzésre is kiterjed, kivéve az alábbi tevékenységeket:
– földfelszíntôl számított 10 méternél magasabban vagy földfelszín alatt történô munkavégzés,
– bármely hajón vagy légijáraton történô munkavégzés,
– bármilyen nukleáris energiával illetve súlyosan mérgezô anyagokkal kapcsolatos munkavégzés,
– artista, erômûvész, vadállatok gondozásával vagy felügyeletével kapcsolatos tevékenységek,
– ôrzô-védô, rendfenntartó vagy katonai jellegû feladatok, valamint bármilyen fegyver használatával vagy birtoklásával járó tevékenység,
– nyersanyagok kitermelésével és kutatásával kapcsolatos munkavégzés,
– bármely lakott település 200 km-es körzetén kívül történô munkavégzés.
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 
–  kórházi napi térítés a biztosított részére, amennyiben a kórházi költségek megtérítése EEK vagy más biztosítás alapján történik

15 000 000 
 

2 500 000 
750 000 
750 000 
€ 300 
30 000

Hazaszállítás megszervezése, a felmerült többletköltségek térítése (mentôrepülôgépes szállítás is orvosilag indokolt esetben) limit nélkül
Egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatások: 24 órás magyar nyelvû segítségnyújtás

Holttest hazaszállításának megszervezése, a felmerült költségek térítése limit nélkül
B) További utazási segítségnyújtás

Beteg gyermek látogatása:  – közlekedési költségek 
–  szállásköltség legfeljebb 7 éjszakára

100 000 
€ 150

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

többletköltségek térítése:

€ 150 
€ 150 

 
100 000

Hozzátartozó szállásköltségének térítése a Biztosított kórházi tartózkodása alatt összesen (max. 7 éj) € 150
Beteglátogatás:  – közlekedési költségek 

– szállásköltség összesen (max. 7 éj)
200 000 
€ 150

Gyermek hazaszállítása 200 000
Idô elôtti hazautazás otthoni hozzátartozó betegsége vagy halála miatt 100 000
Tolmácsszolgálat betegség, baleset vagy gépjármû meghibásodása esetén –
A Biztosított felkutatása, mentése 500 000

Pénzsegély-közvetítés 100 000

Információ útiokmány elvesztése esetén Szolgáltatás

Otthon-védelem váratlan hazautazásra vonatkozó szolgáltatás 100 000

Telefonos orvosi tanácsadás magyar nyelven 24 órás szolgáltatás
C) Gépjármû-segítségnyújtás alapszolgáltatások
Információ autómentô-cégrôl Szolgáltatás

Segítségnyújtás személygépjármû hazahozatalához a Biztosított betegsége vagy balesete esetén (sofôr-küldés) 50 000
D) Balesetbiztosítás
Baleseti eredetû halálra vonatkozó biztosítás 1 500 000
Baleseti eredetû maradandó egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás 
(100 % – egyéb esetben a biztosítási feltételek szerint megállapított összeg) 1 500 000

Baleseti kórházi napi térítés –
E) Poggyászbiztosítás

Útipoggyász vagy útiokmány eltulajdonítása vagy baleset miatti sérülése esetén 200 000

– tárgyankénti limit 25 000

– csomagonkénti limit 70 000

– ezen belül útiokmányok pótlására vonatkozó költségtérítés 5 000

– ezen belül bankkártya-pótlás költségeinek megtérítése 1 000
–  útiokmányok pótlásával kapcsolatos külföldi utazási és konzulátusi költségek megtérítése 10 000
G) Jogvédelmi segítségnyújtás és biztosítás

a) óvadék és a felmerülô költségek megfizetése 250 000

b) ügyvéd munkadíja 100 000
H) Felelôsségbiztosítás

– a Biztosítottat terhelô kártérítési kötelezettség megtérítése –
I) Szállodai és kemping felelôsségbiztosítás

– kártérítési kötelezettség megtérítése (10% önrész) –

2012. november 19-tôl visszavonásig

A biztosítási termékekre vonatkozó részletes tájékoztatást az EUB2012-01U2 jelû biztosítási feltételek tartalmazzák.

FIZIKAI MUNKAVÁLLALÓK – EGYÉNI BIZTOSÍTÁSA
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Szolgáltatások és díjak (Ft)
FIZIKAI MUNKAVÁLLALÓK 

BIZTOSÍTÁSA
CSOPORT – kedvezményes tarifa:

10-20 fô közötti csoportra: 670

21-40 fô közötti csoportra: 630

legalább 41 fôs csoportra: 590

VILÁG-1 pótdíj – Európán kívüli utazásokra, kivéve USA, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Afrika, melyekre a Világ2 pótdíj vonatkozik 50 %

VILÁG-2 pótdíj – USA, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Afrika (kivéve Marokkó, Tunézia, Egyiptom) 70 %

Speciális szolgáltatások
Fizikai munkavégzésre is kiterjed, kivéve az alábbi tevékenységeket:
– földfelszíntôl számított 10 méternél magasabban vagy földfelszín alatt történô munkavégzés,
– bármely hajón vagy légijáraton történô munkavégzés,
– bármilyen nukleáris energiával illetve súlyosan mérgezô anyagokkal kapcsolatos munkavégzés,
– artista, erômûvész, vadállatok gondozásával vagy felügyeletével kapcsolatos tevékenységek,
– ôrzô-védô, rendfenntartó vagy katonai jellegû feladatok, valamint bármilyen fegyver használatával vagy birtoklásával járó tevékenység,
– nyersanyagok kitermelésével és kutatásával kapcsolatos munkavégzés,
– bármely lakott település 200 km-es körzetén kívül történô munkavégzés.
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 
–  kórházi napi térítés a biztosított részére, amennyiben a kórházi költségek megtérítése EEK vagy más biztosítás alapján történik

15 000 000 
 

2 500 000 
750 000 
750 000 
€ 300 
30 000

Hazaszállítás megszervezése, a felmerült többletköltségek térítése (mentôrepülôgépes szállítás is orvosilag indokolt esetben) limit nélkül
Egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatások: 24 órás magyar nyelvû segítségnyújtás
Holttest hazaszállításának megszervezése, a felmerült költségek térítése limit nélkül
B) További utazási segítségnyújtás
Beteg gyermek látogatása:  – közlekedési költségek 

–  szállásköltség legfeljebb 7 éjszakára
100 000 
€ 150

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

többletköltségek térítése:

€ 150 
€ 150 

 
100 000

Hozzátartozó szállásköltségének térítése a Biztosított kórházi tartózkodása alatt összesen (max. 7 éj) € 150
Beteglátogatás:  – közlekedési költségek 

– szállásköltség összesen (max. 7 éj)
200 000 
€ 150

Gyermek hazaszállítása 200 000
Idô elôtti hazautazás otthoni hozzátartozó betegsége vagy halála miatt 100 000
Tolmácsszolgálat betegség, baleset vagy gépjármû meghibásodása esetén 500 000
A Biztosított felkutatása, mentése –
Pénzsegély-közvetítés 100 000
Információ útiokmány elvesztése esetén Szolgáltatás
Otthon-védelem váratlan hazautazásra vonatkozó szolgáltatás 100 000
Telefonos orvosi tanácsadás magyar nyelven 24 órás szolgáltatás
C) Gépjármû-segítségnyújtás alapszolgáltatások
Információ autómentô-cégrôl Szolgáltatás
Segítségnyújtás személygépjármû hazahozatalához a Biztosított betegsége vagy balesete esetén (sofôr-küldés) 50 000
D) Balesetbiztosítás
Baleseti eredetû halálra vonatkozó biztosítás 1 500 000
Baleseti eredetû maradandó egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás 
(100 % – egyéb esetben a biztosítási feltételek szerint megállapított összeg) 1 500 000

Baleseti kórházi napi térítés –
E) Poggyászbiztosítás
Útipoggyász vagy útiokmány eltulajdonítása vagy baleset miatti sérülése esetén 200 000
– tárgyankénti limit 25 000
– csomagonkénti limit 70 000
– ezen belül útiokmányok pótlására vonatkozó költségtérítés 5 000
– ezen belül bankkártya-pótlás költségeinek megtérítése 1 000
–  útiokmányok pótlásával kapcsolatos külföldi utazási és konzulátusi költségek megtérítése 10 000
G) Jogvédelmi segítségnyújtás és biztosítás
a) óvadék és a felmerülô költségek megfizetése 250 000
b) ügyvéd munkadíja 100 000
H) Felelôsségbiztosítás
– a Biztosítottat terhelô kártérítési kötelezettség megtérítése –
I) Szállodai és kemping felelôsségbiztosítás
– kártérítési kötelezettség megtérítése (10% önrész) –

2012. november 19-tôl visszavonásig

A biztosítási termékekre vonatkozó részletes tájékoztatást az EUB2012-01U2 jelû biztosítási feltételek tartalmazzák.

FIZIKAI MUNKAVÁLLALÓK – CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSA
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