
Szolgáltatások (Ft - ettôl eltérô esetben külön jelölve) AIR & HOTEL
A) Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás
Orvosi és mentési költségek térítése összesen (Ha az A) 2.1.(2) pontban meghatározott feltételek nem teljesülnek, a Biztosító a felmerült költségek 
megtérítését legfeljebb 150 €-ig vállalja):
Ezen belül:
–  mentôhelikopteres mentés
–  hegyi- és vizi mentés
–  mentôautóval történô szállítás
–  hiperbár-kamrás kezelés
–  sürgôsségi fogászati ellátás
–  kórházi napi térítés a biztosított részére, ha a kórházi költségek megtérítése EEK  vagy más biztosítás alapján történik (Ft/kórházban töltött éjszaka)
–  egyensúlyban lévô krónikus betegségek váratlan rosszabbodása esetén felmerülô költségek  

(EEK országokban kizárólag az érvényes EEK alapján meg nem térülô költségek)

 
30 000 000

5 000 000
2 500 000
2 500 000
2 000 000
€ 300
10 000 

 
2 500 000

Hazaszállítás megszervezése, a többletköltségek térítése limit nélkül

Egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatások 24 órás segítségnyújtás 
magyar nyelven

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:

 
€ 150 
€ 150 

100 000
Utastárs szállásköltségének térítése a Biztosított kórházi tartózkodása alatt összesen (max. 7 éj) € 150
Beteglátogatás:  – közlekedési többletköltségek 

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

Gyermek hazaszállítása (ezen belül indokolt szállásköltség max. € 100 /fô/éjszaka) 200 000
Idô elôtti hazautazás otthoni hozzátartozó betegsége vagy halála miatt 100 000
Felkutatás, mentés idôjárási körülmények miatt (10%, de minimum € 100 önrész) 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
Információ autómentô-cégrôl Szolgáltatás
Sofôr küldés a Biztosított betegsége vagy balesete esetén 50 000
C) Balesetbiztosítás
Baleseti eredetû halálra vonatkozó biztosítás 1 500 000
Légikatasztrófa biztosítás (a baleseti halál szolgáltatáson felül) 500 000
Baleseti eredetû maradandó egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás (100 %) 1 500 000
D) Poggyászbiztosítás
Jogtalan eltulajdonítás, közlekedési baleset és gépjármûben mûszaki tûz, elemi kár, és személy súlyos balesetével összefüggô károk esetén összesen, ezen 
belül: 200 000

– mobiltelefonra és hordozható számítógépekre vonatkozó szolgáltatás összesen 50 000
– útiokmányok pótlására vonatkozó költségtérítés 5 000
– útiokmányok pótlásával kapcsolatos külföldi utazási és konzulátusi költségek megtérítése 10 000
– bankkártya-pótlás költségeinek megtérítése 5 000
Légi- vagy hajótársaság kezelésében igazolt eltûnés vagy sérülés összesen, ezen belül: 225 000
– hordozható számítógép és kamera fedezet, ha az jogszabály alapján nem szállítható kézipoggyászként 25 000
– sérült poggyász javítása vagy pótlása 10 000
Általános limitek:
– tárgyankénti limit 50 000
– csomagonkénti limit 70 000
– sporteszközökre vonatkozó biztosítás összesen 100 000
– hangszer-biztosítás 50 000
E) Poggyászkésedelem (odaúton)
– 24 órát meghaladó poggyászkésedelem esetén 10 000

2018. június 4-tôl visszavonásig

AIR & HOTEL utas- és storno biztosítás rövid repülôs utazásokra Európán belül 
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• max. 10 napos repülôs utazásokra Európában
• utasbiztosítás

• storno biztosítás önrész nélkül:
– € 100/fô/éjszaka limitig szállásra

– 100 000 Ft/ fô limitig repülôjegyre és egyéb szolgáltatási díjakra (egyéb elôre foglalt szolgáltatások, múzeumi vagy sport-belépôk)



G) Air Assistance – légipoggyász-károkra és járatkésésre vonatkozó szolgáltatás
– légitársasági kártérítés behajtásának ügyintézési költsége (legfeljebb a behajtott összeg 20 %-a) 5 000
–  légitársasági kártérítésre vonatkozó elôleg fizetése E) Poggyászkésedelem és D) Légitársaság kezelésében eltûnt vagy sérült poggyász szolgáltatások 

esetén D), E) limiteken belül

– telefonos tanácsadás légi utazással kapcsolatos károk esetén 24 órás szolgáltatás
I) Felelôsségbiztosítás és jogvédelem
Személyi sérülésbôl eredô dologi károk és orvosi ellátás költségeinek megtérítése, eljárási költségek megfizetése, ügyvéd munkadíja 500 000
J) Szállodai- és kemping-felelôsségbiztosítás
– kártérítési összeg megtérítése (10% önrész) 40 000

A biztosítási termékekre vonatkozó részletes tájékoztatást az EUB2018-03ONU és EUB2018-04ONS jelû biztosítási feltételek tartalmazzák.


