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Utas- és sztornó biztosítás a 2016-os Labdarúgó Európa-bajnokságra

Alábbi speciális termékünket a 2016-os Labdarúgó Európa-bajnokságra utazók számára ajánljuk, akik szeretnék 
utazásukat teljes biztonságban tudni. 

EB2016 utas- és sztornó biztosítás termékünk – a teljes körû utasbiztosításon felül – tartalmazza a 
sportbelépôjegyekre vonatkozó útlemondási biztosítást, melynek keretében a díjsávoknak és a táblázatban 
foglaltaknak megfelelôen biztosítjuk a csoportmérkôzésekre vagy nyolcaddöntôkre szóló belépôjegyek vagy 
voucherek árát, ha a biztosított(ak) a rendezvény lemondására kényszerülnek váratlan esemény (pl. megbetege-
dés, baleset, haláleset) következtében.

Ezen felül a biztosítás díja tartalmazza a szállás és a menetjegy (pl. buszjegy, repülôjegy) árának , vagy a lakóautó 
bérlési költségének biztosítását is, a táblázatban szereplô összeghatárig. 

A biztosító a jegyekre vonatkozó szolgáltatást – tekintettel arra, hogy a csoportmérkôzéseket követô mérkôzésekre 
szóló jegyek állapota a lejátszott mérkôzések függvénye – legkorábban a legkésôbbi biztosított mérkôzést 
követôen nyújtja.

Az utazás módjától függôen repülôs (Repülô Plusz) vagy autós (Autó Plusz) kiegészítô is köthetô.



Díjak és szolgáltatások (Ft) EB 2016 UTAS- ÉS SZTORNÓ 
BIZTOSÍTÁS

1-3 nap (Ft/fô) 2 700 Ft
4-7 nap (Ft/fô) 5 000 Ft
8-11 nap (Ft/fô) 8 050 Ft
12-16 nap (Ft/fô) 11 150 Ft
Területi hatály Európa
Biztosítási feltételek EUB2016-04ONU, EUB2015-05ONS
Utasbiztosítási szolgáltatások = Szimpla alaptermék szerint
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
–  sürgôsségi fogászati ellátás
–  kórházi napi térítés a biztosított részére, ha a kórházi költségek megtérítése EEK vagy más biztosítás alapján történik 

(Ft/kórházban töltött éjszaka)

30 000 000

5 000 000
2 500 000
2 500 000
€ 300

 
24 000

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
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 költségek 

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

Gyermek hazaszállítása 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
Baleseti eredetû maradandó egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás 
(100 % – egyéb esetben a biztosítási feltételek szerint megállapított összeg) 1 500 000

D) Poggyászbiztosítás
Útipoggyászra és útiokmányra vonatkozó térítés összesen 200 000
Ezen belül:
– tárgyankénti limit 50 000
– csomagonkénti limit 70 000
– útiokmányok pótlására vonatkozó költségtérítés 5 000
– bankkártya-pótlás költségeinek megtérítése 1 000
–  útiokmányok pótlásával kapcsolatos külföldi utazási és konzulátusi költségek megtérítése 10 000
– mobiltelefonra és hordozható számítógépre vonatkozó szolgáltatás összesen 50 000
G) Air Assistance – légipoggyász-károk és járatkésésre vonatkozó szolgáltatás
– biztosítási összeg biztosítási esemény jellege szerint D) szerint
I) Felelôsségbiztosítás és jogvédelem
Személyi sérülésbôl eredô dologi károk és orvosi ellátás költségeinek megtérítése, óvadék és a felmerülô költségek megfizetése, ügyvéd munkadíja 500 000

Belépôjegy stornó biztosítás EB 2016 UTAS- ÉS SZTORNÓ 
BIZTOSÍTÁS

Biztosítás idôtartama
Biztosított jegyek 

(csoportmérkôzés vagy 
nyolcaddöntô)

1-3 nap esetén 1 db jegy
4-7 nap esetén 2 db jegy
8-11 nap esetén 3 db jegy
12-16 nap esetén 4 db jegy
A biztosító szolgáltatása: A biztosító a fentiek szerint fedezetet nyújt sportbelépô jegyre vonatkozóan is. A szolgáltatás feltételei (a feltételekben leírtakon túl): 
– az eredeti jegy(ek), illetve voucher(ek) benyújtása, továbbá 
– a szolgáltató igazolása arra vonatkozóan, hogy a jegyet nem vették igénybe, illetve a vouchert nem váltották jegyre

Storno fedezet szállásra és utazási költségre (menetjegy vagy lakóautó bérleti költsége) vonatkozóan EB 2016 UTAS- ÉS SZTORNÓ 
BIZTOSÍTÁS

Maximális biztosított összeg utasonként 200 000 Ft
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