
KEDVEZMÉNYEK 
VÁLTOZATLAN DÍJON

Ajándék biztosítás kísérőknek: a Biztosító 10 vagy annál több 
fős 18 év alatti biztosítottakból álló csoport esetén, ahol a cso-
port valamennyi tagja részére a HóBarát utasbiztosítás valamely 
díjcsomagja kerül megkötésre, a csoport minden tizedik tagja 
után egy felnőtt (azaz 18 év feletti) kísérő részére a csoportéval 
megegyező díjcsomagú síbiztosítást ingyen nyújtja. 
Bővebb információ: www.viennalife.hu

Szezonális bérlet: a vásárlást követő 180 napon át felhasználható 
bérlet a legmagasabb szolgáltatásokat nyújtó HóBarát Fekete 
utasbiztosítási csomag védelmében részesíti az igénylőt 14 000 
Ft egyszeri díj ellenében. A bérlet korlátlan számú kiutazásra 
jogosít európai területi hatállyal, utazásonként maximum 15 nap 
kint tartózkodással. 
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A jelen dokumentumban megjelenő információk, adatok, feltételek nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek, 
kizárólag tájékoztatásul, a figyelem felhívására szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a Vienna Life 
Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. nem vállal felelősséget. Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó aktuális 
feltételrendszerről érdeklődjön telefonos ügyfélszolgálatunkon vagy látogasson el honlapunkra.

segélyszolgálati vonal:

+36 1 268 1388
magyar nyelven a nap 24 órájában

A Vienna Life Biztosító assistance szolgáltatója
az S.O.S. Hungary Kft.

az Ön kapcsolattartója:

Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
1138 Budapest, Váci út 135–139.

www.viennalife.hu | 06 1 888 2 888

JÓ TUDNI

• egy mentőhelikopteres mentés díja elérheti akár a 4 500 eurót is…
• még egy síelés közben kificamodott ujj esetében is lehet akár 434 

euró az orvosi ellátás számlája...
• a leggyakoribb téli sportsérülés a törés és a szalagszakadás, utóbbinál 

1 000 euró feletti költséggel lehet számolni...
• az elmúlt években regisztrált károk alapján ügyfeleink több mint 

10%-a szenvedett fejsérülést - fontos a védőfelszerelés használata!

A PROFIK IS
MINKET VÁLASZTANAK!

A biztonság a profi sportolók világában is fontos tényező. A különleges 
teljesítményekhez magas szolgáltatási színvonalú biztosítás illik. Büszkék 
vagyunk arra, hogy a Vienna Life Biztosító a Magyar Sí Szövetség és Miklós 
Edit olimpikon mellett Balogh Ottó, az alaszkai Iditarod kutyaszánhúzó 
verseny első magyar indulójának is a hivatalos utas- és síbiztosítója.

MI A TEENDŐ KÁR ESETÉN?

Utazása alatt mindig tartsa magánál a segélyhívószámot is tartalmazó 
utazási kártyáját. Ha balesetet szenved vagy megbetegszik, és men-
tésre, orvosi, kórházi ellátásra van szüksége, avagy igénybe kívánja 
venni személygépkocsi asszisztencia szolgáltatásainkat, hívja 0–24 
óráig rendelkezésre álló telefonos asszisztencia szolgálatunkat, ahol 
kollégáink magyar nyelven nyújtanak segítséget.

+36 1 268 1388
magyar nyelvű Segélyszolgálati Központ

a nap 24 órájában

Fontos az orvosi dokumentáció, valamint a külföldi orvosi vagy 
gyógyszerköltségekkel kapcsolatos (névre szóló) eredeti számlák 
megőrzése is.
Poggyászkár esetén névre szóló, részletes rendőrségi vagy légitár-
sasági jegyzőkönyv, esetleg határozat felvétele szükséges a kárigény 
érvényesítéséhez.

HóBarát
sí és snowboard utasbiztosítás

BALOGH OTTÓ,
ELSŐ MAGYAR AZ IDITARODON

2016. november 1-től



SZOLGÁLTATÁSOK
Térítési limitek (Ft/EUR)

KÉK PIROS FEKETE

Külföldön felmerülő orvosi költségek megtérítése

külföldön felmerülő orvosi költségek betegségre és balesetre (beleértve a síbalesetet is) 10 000 000 Ft 50 000 000 Ft 200 000 000 Ft

sürgősségi fogászati ellátás térítési értékhatára (legfeljebb 2 fog esetén)  200 EUR  300 EUR  400 EUR

Baleset-bizosítási szolgáltatások

baleseti halál 2 000 000 Ft 3 000 000 Ft 6 000 000 Ft

baleseti rokkantság 3 000 000 Ft 6 000 000 Ft 11 000 000 Ft

balesettel kapcsolatban külföldön felmerült költségek 50 000 Ft 100 000 Ft 150 000 Ft

baleseti kórházi napi térítés (legfeljebb 10 nap) — 5 000 Ft 10 000 Ft

Poggyászbiztosítási szolgáltatások

a poggyász külföldi utazás során történt jogtalan eltulajdonítása, illetve megsemmisülése 200 000 Ft 300 000 Ft 450 000 Ft

 ezen belül tárgyankénti limit 100 000 Ft 100 000 Ft 150 000 Ft

útiokmányok, iratok pótlási költsége eltulajdonítás, illetve megsemmisülés esetén 20 000 Ft 30 000 Ft limit nélkül

poggyászkésés (csak külföldön 12 órát meghaladó késésnél) — 30 000 Ft 50 000 Ft

saját vagy bérelt sífelszerelés, síruházat (a poggyászlimiten belül, síbalesetben történő károsodás esetén is) 100 000 Ft 200 000 Ft 400 000 Ft

 ezen belül tárgyankénti limit 100 000 Ft 100 000 Ft 150 000 Ft

fényképezőgép, videokamera (beleértve a fejkamerát is), gps, táblagép, elektronikus könyvolvasó, mobiltelefon esetén névre szóló 
számlával igazolt érték térítése, de maximum 50 000 Ft 75 000 Ft 100 000 Ft

síbérlet biztosítása (sípálya rendkívüli lezárása vagy síbaleset, baleset és betegség esetén, ha min. 1 fel nem használt nap maradt) + + +

A Biztosító által szervezett Magyarországra történő hazaszállítás

beteg biztosított Magyarországra történő hazaszállítási költségeinek megtérítése 100%-ban 100%-ban 100%-ban

holttest hazaszállításának költsége 100%-ban 100%-ban 100%-ban

gyermek hazaszállításának költsége 100%-ban 100%-ban 100%-ban

Egészségügyi segítségnyújtás

egészségügyi tanácsadás + + +

orvos helyszínre küldése, vagy címének küldése + + +

igény szerint orvoshoz, vagy kórházba szállítás megszervezése, a szállítás költségeinek viselése + + +

hozzátartozó tájékoztatása + + +

orvossal, egészségügyi intézménnyel folyamatos kapcsolattartás + + +

Felelősségbiztosítás

személyi sérüléssel járó balesetből adódó felelősségbiztosítás 1 000 000 Ft 3 000 000 Ft 5 000 000 Ft

pályán kívüli síelés és Sport+ díjcsomag esetén — 2 000 000 Ft 3 000 000 Ft

sí-felelősségbiztosítás dologi károkra 150 000 Ft 250 000 Ft 500 000 Ft

Egyéb segítségnyújtási szolgáltatások

betegség vagy baleset miatt a külföldi tartózkodás meghosszabbításának költségei 50 000 Ft 80 000 Ft 150 000 Ft

közvetlen hozzátartozó beteglátogatási költségeinek térítése 50 000 Ft 100 000 Ft 150 000 Ft

idő előtti hazautazás (baleset vagy megbetegedés) költségei 50 000 Ft 80 000 Ft 150 000 Ft

mentés, kutatás, kimentés költségei (beleértve a mentőhelikopteres mentést is) 3 000 000 Ft 4 000 000 Ft limit nélkül

pályán kívüli síelés és Sport+ díjcsomag esetén — 3 000 000 Ft 4 000 000 Ft

Jogvédelem

jogvédelem (óvadék, illeték, perköltség) 1 000 000 Ft 1 500 000 Ft 2 000 000 Ft

ügyvédi költségek 500 000 Ft 500 000 Ft 1 000 000 Ft

SPECIÁLIS DÍJCSOMAGOK

KÉK PIROS FEKETE

1-3 
napra 
fix díj

Napi díj 3 nap-
nál hosszabb 
időre, az 1. 

naptól

1-3 
napra 
fix díj

Napi díj 3 nap-
nál hosszabb 
időre, az 1. 

naptól

1-3 
napra 
fix díj

Napi díj 3 nap-
nál hosszabb 
időre, az 1. 

naptól

Világ díj Európán* kívüli utakhoz (0-70 éves korig) 2 250 Ft 735 Ft

3 000 Ft 975 Ft 4 050 Ft 1 275 FtSport+ díjcsomag (Területi hatály: Európa*) (0-70 éves korig) — —

Időskori díj Európában* (70 éves kor felett) 2 250 Ft 735 Ft

Időskori díj Európán* kívül (70 éves kor felett) 3 000 Ft 980 Ft 4 000 Ft 1 300 Ft 5 400 Ft 1 700 Ft

UTASBIZTOSÍTÁSOK DÍJTÉTELEI (FT) KÉK PIROS FEKETE

Díjak

Díjak az első 3 napra (1–3 napi díj) 1 500 Ft 2 000 Ft 2 700 Ft

Napidíjak 3 napnál hosszabb időre (az 1. naptól) 490 Ft 650 Ft 850 Ft

Kedvezmények

Gyermekkedvezmény (legalább egy felnőttel külföldre utazó 18 év alatti gyermek(ek) díjkedvezménye) 50%

Útitárs kedvezmény 3-5 fő együttutazása esetén (összesített díjból levonandó) 5%

Szezonális bérlet: 180 napra, mely idő alatt korlátan kiutazás tehető, egyhuzamban max. 15 nap 
tartózkodással, Európa területi hatály, Fekete csomag szolgáltatásaival

14 000 Ft / 180 nap / fő

Csoportos díjak (minimum 10 fő esetén, utaslistával, Európán kívüli és 70 év felettiek pótdíja, vala-
mint kedvezmények és Autó+ assistance nélkül) 

450 Ft 610 Ft 770 Ft

Utazás tartama Díj

1–3 napra 1 900 Ft

4–8 napra 4 100 Ft

9–15 napra 7 200 Ft

16–30 napra 15 500 Ft

Kiegészítő információ Sport+ díjcsomag kapcsán: a díjcsomag megfizetése esetén a Biztosító kockázatviselése – a szolgáltatási táblázatban feltüntetett limit erejéig – kiterjed az európai területi 
hatállyal versenyszerűen űzött vagy pályán kívüli sporttevékenység közben bekövetkező sportbalesetekre is. Az utasbiztosítási feltételek szempontjából pályán kívüli sporttevékenységnek minősül: 
a freeride síelés, snowboardozás vagy nem kijelölt síterületen, de szakképzett, az adott területen engedéllyel rendelkező túravezetővel végzett síelés, snowboardozás. is.
*  Európának minősül: földrajzilag Európához tartozó országok, illetve Oroszország az Uráltól nyugatra, Egyiptom, Törökország egész területe, Tunézia, Marokkó, Ciprus, Madeira, Málta, Kanári-szigetek, Izrael, 

Jordánia.

AUTÓ+ ASSISTANCE CSOMAG KIEGÉSZÍTŐ DÍJAI 
Igényelhető gyártási évtől számított 15 éves személygépkocsihoz illetve a biztosított gépjármű max. 9 utasa kapcsán. Területi hatály: földrajzilag Európához tartozó területek.

Autó+ assistance kiegészítő csomag, Magyarország határain kívül, Európa területi hatállya, igényelhető: max. 15 éves személygépkocsi esetében

közúti segélyszolgálat (autómentő, helyszíni diagnosztika, hibaelhárítás) megszervezése és költségének térítése 250 EUR

személygépkocsi magyarországi címre szállításának költségei a két szolgál-
tatás közül 

csak az egyik 
választható

800 EUR (12 évesnél idősebb
jármű esetén: 400 EUR)

személygépkocsi külföldi szervizbe szállításának költségei 250 EUR

javítási költségek külföldi szervizben (legfeljebb 10 éves személygépkocsi esetében) 250 EUR

javítási költségek lopási kísérlet kapcsán 150 EUR

bérgépkocsi szervezése, költségeinek térítése (max. 5 napra, 10 000 Ft/nap) üzemképtelen személygépkocsi esetén 50 000 Ft

gépkocsi-tárolás szervezése,  költségeinek térítése (max. 5 napra, 10 000 Ft/nap) üzemképtelen személygépkocsi esetén 50 000 Ft

szállásköltség térítése üzemképtelen személygépkocsi esetén a három 
szolgáltatás 

közül csak az 
egyik választ-

ható

300 EUR

vonattal vagy repülőgéppel történő hazautazás költségeinek térítése üzemképtelen személygépkocsi esetén 500 EUR

tovább- és visszautazás költségeinek térítése üzemképtelen személygépkocsi esetén 500 EUR

telefonköltség térítése (az assistance szolgáltatással kapcsolatban, külföldről intézett hívások esetén) 25 000 Ft


