HORIZONT ÉS HORIZONT PRÉMIUM UTASBIZTOSÍTÁS
Mindenféle úti célhoz, a világ bármely részére utazóknak ajánljuk. Prémium szolgáltatásunk megemelt biztosítási védelemmel szolgál.
Világjáró Horizont/Horizont Prémium
főbb szolgáltatásai

Maximum biztosítási összegek
Horizont

Horizont Prémium

Baleset-betegség kapcsán felmerülő orvosi költségek
térítése

30 000 000 Ft

150 000 000 Ft

15 000 000 Ft

30 000 000 Ft

az elutazás előtti 6 hónapon belül diagnosztizált
betegségből eredően felmerült orvosi
költségek megtérítése
Baleseti halál biztosítási
térítés

Magyarországon, ki- és
hazautazás alatt

1 500 000 Ft

Külföldön

2 000 000 Ft

Horizont

Utasbiztosítás díjtételei/
Speciális díjcsomagok

Horizont Prémium

Napi díj
Napi díj
1-3
3 napnál
3 napnál
napra fix hosszabb 1-3fixnapra
hosszabb
díj
díj
időre, az
időre, az
1. naptól
1. naptól

0-70 éves korig
Európa díj

1 800 Ft

520 Ft

2 700 Ft

730 Ft

3 000 000 Ft

Sport+ díjcsomag
(Területi hatály: Európa)

2 700 Ft

780 Ft

4 050 Ft

1 095 Ft

6 000 000 Ft

ÚJ! Útlemondás díjcsomag

-

815 Ft

Többlettérítés légikatasztrófában bekövetkező halál esetén

-

1 000 000 Ft

(napi díj/fő, az első naptól)

Többlettérítés hajókatasztrófában bekövetkező halál
esetén

-

2 000 000 Ft

Világ díjcsomag egyéb Európán
kívüli úti célokhoz

2 700 Ft

780 Ft

4 050 Ft

1 095 Ft

USA/Kanada díjcsomag

3 600 Ft

1 040 Ft

5 400 Ft

1 460 Ft

Baleseti rokkantság
térítése

Magyarországon, ki- és
hazautazás alatt

1 500 000 Ft

4 000 000 Ft

Külföldön

3 000 000 Ft

10 000 000 Ft

-

3 000 000 Ft

Hiperbár kamrás kezelés külföldön felmerült költségei
Poggyászbiztosítási szolgáltatások
Poggyász eltulajdonítása, megsemmisülése

250 000 Ft

400 000 Ft

50 000 Ft

100 000 Ft

Tárgyankénti limit (műszaki cikkek esetében is)
Műszaki cikk extra védelem igénylése esetén tárgyankénti limit

150 000 Ft

Poggyászkésés külföldön, 6 órát meghaladó késés esetén

250 000 Ft

-

Poggyászkésés külföldön, 12 órát meghaladó késés esetén

25 000 Ft

25 000 Ft

6 órát meghaladó, külföldön bekövetkező járatkésés miatti
költségek

-

Külföldön ellopott, megsemmisült igazolványok pótlása

10 000 Ft

Külföldön ellopott, megsemmisült bankkártya pótlása

-

Jogvédelem, jogi képviselet, óvadék jellegű költségek térítése
Személyi felelősségbiztosítás

1 500 000 Ft

3 000 000 Ft

750 000 Ft

1 500 000 Ft

Szállással kapcsolatos felelősségbiztosítás
mentés, kutatás költségek
(helikopteres mentés)
Extra segítségnyújtás

-

50 000 Ft

Orvosi assistance szolgáltatások: egészségügyi tanácsadás, orvos helyszínre küldése, kórházba
szállítás költségeinek térítése, hozzátartozó tájékoztatása

Fogászati költségek (max. 2 fog), foganként

200 EUR

5 400 Ft

1 460 Ft

A poggyász külföldi utazás során történt jogtalan eltulajdonítása, megsemmisülése

300 000 Ft

USA/Kanada díjcsomag

4 500 Ft

1 300 Ft

6 750 Ft

1 825 Ft

Strandlopás extra – tárgyankénti limit strandon vagy kempingben
bekövetkező lopás esetén

150 000 Ft

625 Ft

Műszaki cikk extra védelem (tárgyankénti limit)
Biztosítottanként a teljes díj vonatkozásában

+5%

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

50%

Útitárs kedvezmény legalább 3 fő együttutazása esetén
(összesített díjból levonandó)

5%

Bérletek

Horizont

Horizont
Prémium

Európa Éves bérlet (területi hatály: EU, szolgáltatás a Horizont
csomag limitjeinek 50%-a, egyhuzamban max. 180 nap)

Gyermek hazaszállítása

15 000 000 Ft

1 040 Ft

250 000 Ft

Magyarországra történő szállítás költségei (beteg ügyfél, illetve holttest hazaszállítás)

20 000 000 Ft

az elutazás előtti 6 hónapon belül diagnosztizált
betegségből eredően felmerült orvosi költségek megtérítése

3 600 Ft

43 200 Ft

Limit nélkül nyújtott szolgáltatások, mindkét termék esetében

Külföldön fellépő hirtelen megbetegedés miatt

Világ díjcsomag egyéb Európán
kívüli úti célokhoz

31 900 Ft

150 000 Ft

20 000 000 Ft

50 000 000 Ft

1 460 Ft

Féléves bérlet
(egyhuzamban max. 30 nap tartózkodás)

közeli hozzátartozó
látogatási költsége

Külföldön bekövetkező baleset miatt

Külföldön fellépő hirtelen megbetegedés miatt

5 400 Ft

300 000 Ft

100 000 Ft

Külföldön felmerülő orvosi költségek megtérítése

1 040 Ft

455 Ft

28 500 Ft

Bérleteinkhez Autó+ assistance igényelhető!
Kiegészítő információ Sport+ díjcsomag (Európa területi hatállyal, amatőr sporttevékenység életkortól függetlenül vagy 18 év alattiak sportversenye,
illetve sporteszközök biztosítása) kapcsán:
- Biztosított sportok Sport+ díjcsomag esetén: jet-ski, vízisí, wakeboard, szörf, windsurf, vitorlázás, mélytengeri horgászat, hidrospeed és canyoning
(szakképzett vezetővel), kenuzás, kajak és tengeri kajak, hegyi kerékpározás, íjászat, tenisz, légballonozás (szakképzett vezetővel), vontatott tengeri
banán, hegyi trekking és hegyvidéki túrázás 3500 m-ig (amennyiben speciális felszerelés nem szükséges), quad, bungee jumping, lovaglás.
- Biztosított sporeszközök Sport+ díjcsomag esetén: kerékpár, görkorcsolya, roller, teniszütő, golfütő, horgászfelszerelés, kajak, kenu, szörf,
windszörf,vízisí,szörfruha, túrafelszerelés, lovaglóruha, búvárruha és -felszerelés.
*Európának minősül: földrajzilag Európához tartozó országok, illetve Oroszország az Uráltól nyugatra, Egyiptom, Törökország területe, Tunézia, Marokkó,
Ciprus, Madeira, Málta, Kanári-szigetek, Izrael, Jordánia (Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia és Örményország Európán kívüli úti célnak minősül).

(az itt fel nem sorolt alapszolgáltatásokat a Horizont utasbiztosítás nyújtja)

Maximum
biztosítási
összegek
biztosítottanként
(Ft/EUR)

50 000 000 Ft

3 600 Ft

Csoportos díj, életkortól függetlenül (az 1. naptól)

Városnéző Program+ utasbiztosítási csomag
egyedi szolgáltatásai

Külföldön bekövetkező baleset miatt

Sport+ díjcsomag
(Területi hatály: Európa)

79 200 Ft

idő előtti hazautazás
költségeinek térítése

Külföldön felmerülő orvosi költségek megtérítése

1 095 Ft

53 900 Ft

5 000 000 Ft

(az itt fel nem sorolt alapszolgáltatásokat a Horizont utasbiztosítás nyújtja)

4 050 Ft

Éves bérlet
(egyhuzamban max. 45 nap tartózkodás)

2 500 000 Ft

Maximum
biztosítási
összegek
biztosítottanként
(Ft/EUR)

Világ Strandjai utasbiztosítási csomag
egyedi szolgáltatásai

780 Ft

80 év feletti Biztosítottak esetében betegségből kifolyólag a Biztosító nem nyújt
térítést

Jogvédelem

Megfelelő biztosítási védelem a legfeljebb hét napra, európai
utakra indulóknak, városnézőknek.

2 700 Ft

50 000 Ft

200 000 Ft

Speciális strandbiztosításunk kifejezetten a vízparton
nyaralók számára nyújt egyedi szolgáltatásokat.

Európa díj

50 000 Ft

5 000 Ft

VÁROSNÉZŐ PROGRAM+
UTASBIZTOSÍTÁS

Balesetbiztosítási szolgáltatások

Minimum 10 fő esetén, az egész világra
kiterjedően, egyéb kedvezmények nélkül

100%

-

Útlemondás védelem európai területi hatállyal 0-70 éves
korig (utazási jegyre, szállásra)

Időskori csomag - 70 év felett

VILÁG STRANDJAI
UTASBIZTOSÍTÁS

Strandsérülés extra – többlettérítés tengerparton vagy vízi sportok
közben bekövetkező baleseti sérülés esetén

30 000 Ft

Poggyászbiztosítási szolgáltatások

Poggyászlimiten belül az ellopott, megsemmisült igazolványok (útlevél, TAJ
kártya, jogosítvány, forgalmi engedély) pótlása

100%

az elutazás előtti 6 hónapon belül diagnosztizált
betegségből eredően felmerült orvosi költségek megtérítése

10 000 000 Ft

Balesetbiztosítási szolgáltatások
Baleseti többlettérítés kulturális vagy sportrendezvényen bekövetkező,
orvosi ellátást igénylő baleseti sérülés, rovarcsípés, napszúrás, csonttörés esetén

30 000 Ft

Kulturális vagy sportrendezvényen történt balesetből eredő múlékony
munkaképtelenség esetén, maximum 100 napra napi

500 Ft

Többlettérítés légi katasztrófában bekövetkezett baleseti halál esetén

2 000 000 Ft

Poggyászbiztosítási szolgáltatások
Poggyász eltulajdonítása, megsemmisülése

200 000 Ft

Valamely külföldi szolgáltatás igénybevételére feljogosító időszakos
jegy, utazási igazolvány vagy úgyn. városkártya jogtalan eltulajdonítása,
megsemmisülése

15 000 Ft

Úti okmányok pótlásával kapcsolatban külföldön felmerült konzulátusi
és utazási költségek

15 000 Ft

További segítségnyújtás

6 órát meghaladó, külföldön bekövetkező járatkésés miatti költségek

20 000 Ft

Apartmanbiztosítás (baleset, betegség vagy közeli hozzátartozó miatti korábbi hazautazás esetén a kiszámlázott, vissza nem térített szállásdíj térítése)

További segítségnyújtás

Poggyászlimiten belül műszaki cikk (fényképezőgép, videokamera, gps,
táblagép, elektronikus könyvolvasó, mobiltelefon) tárgyankénti limit

75 000 Ft

Poggyászlimiten belül sporteszköz (horgászfelszerelés, kajak, kenu,
szörf, windszörf, vízisí, szörfruha, búvárruha és -felszerelés)

100 000 Ft

50 000 Ft

Élménybiztosítás (baleset, betegség miatt igénybe nem vett turisztikai
szolgáltatás számlával igazolt értékének térítése)

100 000 Ft

Kisállat állatorvosi költségeinek térítése

30 000 Ft

Mentés, kutatás, kimentés költségei (beleértve a helikopteres mentést is)
Az utasbiztosítási csomag díjtételei - egységes díjak,
életkortól függetlenül
Napi díj személyenként
Útitárs csomag napi díja családoknak, együtt utazóknak (max. öt
fő, legfeljebb két felnőtt és három 18 év alatti együtt utazó részére)
Autó+ assistance szolgáltatási csomag

3 000 000 Ft

Európa

Egész
világ

620 Ft

940 Ft

1 550 Ft

2 350 Ft

+

-

Amatőr sport biztosítása: rafting, búvárkodás 40 m-ig, jet-ski, vízisí, wakeboard, szörf, windsurf,
vitorlázás, mélytengeri horgászat, hidrospeed és canyoning (szakképzett vezetővel), kenuzás,
kajak és tengeri kajak, vontatott tengeri banán.

Apartman biztosítás (baleset, betegség vagy közeli hozzátartozó miatti
korábbi hazautazás esetén kiszámlázott, vissza nem térített szállásdíj térítése)

50 000 Ft

Élménybiztosítás (baleset, betegség miatt fel nem használt kulturális
esemény, vagy sporteseményre vásárolt belépőjegy számlával igazolt
értékének megtérítése)

100 000 Ft

Idő előtti
költségeirendezvény
lakhelyet érintő
káresemény
kapcsán
Rossz
időhazautazás
esetén elhalasztott
miatt,
vagy az előadó
általi
lemondás
eseténszolgáltatás
a vissza nem
térített jegyegyszeri
kapcsántérítése
Készpénzsegély
költségeinek

50 000 Ft
10 000 Ft
10 000 Ft

Az utasbiztosítási díjcsomag díjtétele, életkortól függetlenül
Napi díj személyenként
Európa területi hatállyal, maximum 7 napra
Autó+ assistance szolgáltatási csomag

Európa
430 Ft
igényelhető

2018. január 15-től

AUTÓ+ ASSISTANCE CSOMAG
EURÓPA ÚTJAIRA

az Ön kapcsolattartója:

A szolgáltatás maximum 15 éves autóra vagy motorra köthető, utasbiztosításainkhoz, maximum 9 főre, a földrajzi Európa
területére (Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia és Örményország kivételével).

közúti segélyszolgálat (autómentő, helyszíni diagnosztika,
hibaelhárítás) megszervezése és költségének térítése
személygépkocsi/motorkerékpár szállítási költségei
költ(külföldi
szervizbe,
magyarországi
címre)címre)
maximum
ségei (külföldi
szervizbe,
magyarországi
12
/ 15 éves
maximum
12gépjármű
/ 15 éves esetén
gépjármű esetén

Maximum
biztosítási összegek
(Ft/EUR)
250 EUR
800 EUR
(12 évesnél idősebb
jármű esetén:
400 EUR)

javítási költségek külföldi szervizben
(legfeljebb 10 éves személygépkocsi vagy motorkerékpár esetében)

250 EUR

javítási költségek lopási kísérlet kapcsán

150 EUR

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

50 000 Ft

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

50 000 Ft

szállásköltség térítése üzemképtelen
személygépkocsi/motorkerékpár esetén

300 EUR

vonattal vagy repülőgéppel történő hazautazás
költségeinek térítése
tovább- és visszautazás költségeinek térítése
üzemképtelen személygépkocsi/motorkerékpár
esetén

a három szolgáltatás közül csak az
egyik választható

500 EUR
500 EUR

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

25 000 Ft

defektes gumiabroncs javíttatása vagy cseréje kapcsán felmerülő
költségek térítése

25 000 Ft

MI A TEENDŐ
KÁR ESETÉN?
Utazása alatt mindig tartsa magánál a segélyhívószámot
is tartalmazó utazási kártyáját. Ha balesetet szenved vagy
megbetegszik, és mentésre, orvosi, kórházi ellátásra van
szüksége, avagy igénybe kívánja venni személygépkocsi as�szisztencia 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
légitársasági jegyzőkönyv, esetleg határozat felvétele szükséges a kárigény érvényesítéséhez.

Segélyszolgálati vonal:

+36 1 268 1388
Magyar nyelven a nap 24 órájában elérhető.

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

Autó+ assistance csomag kiegészítő díjai
Utazás tartama

Díj

1–3 nap

1 900 Ft

4–8 nap

4 100 Ft

9–15 nap

7 200 Ft

16–30 nap

15 500 Ft

VÉDELEM
TERRORCSELEKMÉNY ESETÉN
Megtérítjük az esetleges terrorcselekmények következtében szükségessé váló orvosi ellátás költségeit, valamint a Magyarországra
történő hazaszállítás költségeit 5 000 000 forintig. Amennyiben
terrorcselekmény miatt idő előtt haza kell utaznia, menetjegye átfoglalásának költségeit is álljuk 100 EUR összeghatárig. A részletekről
az általános utasbiztosítási feltételek 12. pontjában tájékozódhat.

www.viennalife.hu | 06 1 888 2 888
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Autó+ assistance kiegészítő csomag
szolgáltatása

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

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.

világjáró
utasbiztosítás

