
HASZNOS TANÁCSOK UTAZÓKNAK

MELYEK A LEGGYAKORIBB VESZÉLYFORRÁSOK, MELYEK KÜLFÖLDÖN JELENTKEZHETNEK? 
• csomagok, személyes iratok eltűnése,
• pénzlopás,
• csapvíz vagy étel okozta gyomorrontás,
• parton és vízben szerzett sérülések (pl. medúzacsípés, kagyló okozta vágások),
• balesetek (pl. törés, ficam, közlekedési baleset)

MELYEK A LEGGYAKORIBB KÖVETKEZMÉNYEK, MELYEKKEL SZÁMOLNUNK KELL? 
• kórházi számlák, melyek nagysága biztosítás nélkül a milliós nagyságrendet is elérhetik,
• betegellátás, betegszállítás díja,
• továbbtartózkodás költségei,
• súlyosabb balesetek esetén a hazaszállítás költsége stb.

MI A MEGOLDÁS? 
Kössön utasbiztosítást, hogy segíthessünk!

• 24 órás segélyvonal
• segítünk orvost keresni, 
• megszervezni a kórházi ellátást, 
• térítjük a felmerülő költségeket 

FONTOS!  
Utasbiztosítás megkötése előtt mindig gondoljuk át, milyen utasszállító-eszközzel utazunk, aktív vagy 
passzív pihenést tervezünk-e (ha sportolni szeretnénk, fedezi-e a biztosításunk a sportbalesetek egészségügyi 
költségeit, tartalmaz-e sporteszköz-biztosítást), és ezek figyelembevétele mellett válasszuk ki a számunkra 
legmegfelelőbb biztosítást.
Ne kizárólag az utasbiztosítás díja alapján válasszunk, érdemes alaposan megvizsgálni a szolgáltatásokat, és 
térítési összegeket.

11 HASZNOS TIPP, HOGY UTAZÁSA KELLEMESEN TELJEN: 
• Ellenőrizze útlevele vagy személyi igazolványa érvényességét, hogy azok ne csak az indulás, de a 

vissza érkezés időpontjában is érvényesek legyenek!
• Amennyiben utazás előtt megbetegszik, próbálja elhalasztani útját.
• Készítsen össze egy gyógyszercsomagot, amelyben a fontosabb alapgyógyszerek megtalálhatók (pl. 

lázcsillapító, fájdalomcsillapító, bélfertőtlenítő, sebfertőtlenítő, sebtapasz, lázmérő).
• Amennyiben gyógyszeres kezelés alatt áll, győződjön meg róla, hogy az egész utazás időtartamára elegendő 

mennyiségű gyógyszert visz magával!
• Szükség esetén kérjen védőoltást (különösen ahol oltási kötelezettség van érvényben).
• Tájékozódjon a célország kulturális és egészségügyi viszonyairól, kiemelten fontos ez, ha az életmódbeli 

szokások (pl. étkezési, higiéniai) jelentősen eltérnek hazánkétól.
• Érdeklődjön a célország időjárási viszonyairól, hogy a megfelelő ruházatot csomagolhassa el.
• Ha több bőrönddel utaznak, próbálják a családtagok ruháit vegyesen pakolni, hogy ne okozzon 

kellemetlenséget, ha valamelyik táska elveszik, vagy nem érkezik meg időben.
• Autóval történő utazás előtt vigye el autóját szervizbe.
• Időben gondoskodjon a megfelelő valuta beszerzéséről.
• Írja össze azokat a telefonszámokat, amelyekre szüksége lehet (pl.: 24 órás assistance, magyar 

külképviseletek elérhetőségei, mentők stb.).

Kellemes, balesetmentes utazást kívánunk!


