
Milyen korlátozások vannak a biztosítási 
fedezetben?

	 a biztosító kockázatviselése kiutazásonként, a 
kiutazás kezdetétől számított legfeljebb 30 nap külföldi 
tartózkodásra érvényes,

	 biztosítás kockázatviselésének kezdeti időpontjában 
70. életévüket betöltött biztosítottak esetén a biztosító 
kockázatvállalása nem terjed ki az Európán kívüli 
országokban bekövetkezett biztosítási eseményekre,

	 nem térül, ha a gépjárműben elhelyezett poggyászt  
22 óra és 6 óra között tulajdonítják el,

	 biztosító kockázatviselése nem terjed ki a légi, vasúti, 
vízi és közúti fuvarozásra átvett útipoggyász ki nem 
szolgáltatásából eredő azon károkra, amelyek a 
fuvarozóra vonatkozó hatályos jogszabályok alapján 
érvényesíthetők,

	 a szolgáltatási összeg és a kártérítési limit a biztosító 
teljesítési kötelezettségének felső határa.

Mire nem terjed ki a biztosítás?

	 a tartós külföldi szolgálatot teljesítőkre, a külföldön 
munkát vállalókra, valamint a velük együtt tartósan 
külföldön tartózkodó hozzátartozójukra,

	 olyan szolgáltatásra, amely nem akut megbetegedés 
vagy baleseti sérülés miatt válik szükségessé,

	 háborús, polgárháborús vagy harci eseményben, 
terrorcselekményben, felkelésben, lázadásban, 
tüntetésben, zavargásban a biztosított tevőleges 
részvétele miatt bekövetkezett károkra,

	 a veszélyes sportok gyakorlása során bekövetkezett 
betegségre vagy balesetre,

	 a vagyontárgy elvesztésére, elhagyására, otthagyására, 
elejtésére; az őrizetlenül hagyott tárgyak ellopására,

	 ha a vagyontárgyat a gépjármű utasteréből 
tulajdonították el,

	 a poggyásznak nem minősülő, illetve nem biztosított 
vagyontárgyak.
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Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által 
kibocsátott bankkártyához kapcsolódó  

külföldi utazásra szóló csoportos utasbiztosítás

A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a termékre vonatkozó szerződési feltételekben és egyéb 
dokumentumokban érhető el.

MILYEN TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁSRÓL VAN SZÓ?
Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyához kapcsolódó külföldi utazásra szóló csoportos utasbiztosítás a 
biztosított személyét vagy vagyontárgyait külföldön ért káresemény kapcsán nyújt szolgáltatást. 

Mire terjed ki a biztosítás?

Szolgáltatási összeg:
A biztosító biztosítási esemény bekövetkezte esetén a 
bekövetkezett kár mértékéig, de maximum a biztosítási 
feltételben az egyes szolgáltatásokra vonatkozóan 
termékenként meghatározott limitösszeget nyújtja.

Főbb szolgáltatások Lakossági Business Gold

Egészségügyi segítségnyújtás és sürgősségi esetekre szóló betegségbiztosítás

✓ az orvosi ellátás költségeinek megtérítése € 30 000 € 54 000 € 54 000

✓ a biztosított hazaszállíttatásának megszervezése 
és a hazaszállítás többletköltségének átvállalása,

limit nélkül limit nélkül limit nélkül

✓ a holttest hazaszállíttatásának megszervezése és 
az ezzel kapcsolatos költségek átvállalása.

limit nélkül limit nélkül limit nélkül

✓ koporsó költségének megtérítése - - 350 000 Ft

Balesetbiztosítás

✓ baleseti eredetű halál esetén 1 500 000 Ft 2 000 000 Ft 10 000 000 Ft

✓ légi katasztrófa miatt bekövetkezett baleseti halál - 2 000 000 Ft 10 000 000 Ft

✓ baleseti eredetű maradandó teljes (100%-os) 
egészségkárosodás

1 500 000 Ft 2 000 000 Ft 10 000 000 Ft

Poggyászbiztosítás

✓ Útipoggyász eltulajdonítása vagy baleset miatti 
sérülése esetén

150 000 Ft 150 000 Ft 300 000 Ft

Kiegészítő biztosítások 

✓ Külföldi tartózkodás meghosszabbítása - 100 euró/
éjszaka

100 euró/
éjszaka

✓ Segítségnyújtás utazási késedelem esetén 
legfeljebb

- € 200 € 200

✓ Segítségnyújtás poggyász késedelmes megérkezé-
se, 4-8 órás késés esetén legfeljebb

- € 150 € 150

✓ Segítségnyújtás poggyász késedelmes megérke-
zése, 8 óránál több, de 12 óránál kevesebb késés 
esetén legfeljebb

- € 450 € 450

✓ Segítségnyújtás poggyász késedelmes megérkezé-
se, 12 óra vagy annál hosszabb időtartamú késés 
esetén legfeljebb

- € 650 € 650

✓ tömegközlekedési eszköz eltérítése  
(maximum összeg eltérítésenként)

- - 200 000 Ft

✓ Az iratok pótlása  
(útlevél, jogosítvány, forgalmi engedély)

- 10 000 Ft 10 000 Ft

Jogvédelmi biztosítás

✓ Jogvédelmi segítségnyújtás € 6 500 € 6 500 € 6 500

Felelősségbiztosítás

✓ Felelősségbiztosítás - - 1 000 000 Ft

Emberrablás, váltságdíj biztosítás

✓ Emberrablás, váltságdíj biztosítás - - 5 000 000 Ft
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külföldi utazásra szóló csoportos utasbiztosítás

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A biztosítási szerződés megszűnik: 
•	 a	díj	meg	nem	fizetésével,	
•	 azon	–	a	szerződő	és	a	biztosított	közti	–	bankkártya	szerződés	megszűnésével,	melyhez	a	jelen	szerződési	feltételek	szerinti	

biztosítás kapcsolódik, 
•	 a	biztosítottnak	a	biztosítási	jogviszony	alatti	bekövetkező	halálával,	valamint	
•	 opcionálisan	választható	biztosításnál	abban	az	esetben,	ha	a	biztosított	a	szerződő	bankhoz	intézett	írásbeli	nyilatkozatával	kéri	a	

személyére vonatkozó biztosítási fedezet megszűnését.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A	biztosító	kockázatviselése	–	feltéve,	hogy	a	szerződő	bank	a	biztosítottra	vonatkozó	biztosítási	díjat	megfizeti	–	a	bankkártyabirto-
kos biztosítottra vonatkozóan, opcionális utasbiztosítás esetén a biztosítotti csoportba való belépésről szóló külön nyilatkozatnak a 
biztosított által történő aláírását követő hónap első napjának 0 órájától, automatikus utasbiztosítás esetén a bankkártya átvételétől 
kezdődik	és	mindaddig	tart,	amíg	a	szerződő	a	biztosított	személyére	vonatkozó	biztosítási	díjat	megfizette,	illetve	a	biztosított	sze-
mélyére vonatkozóan a biztosítási szerződés egyéb okból meg nem szűnik.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a biztosítási termékismertető nem teljes körű, nem képezi a biztosítási szerződés részét 
és nem minősül ajánlatnak. A biztosítási termékismertető alapvető célja, hogy bemutassa a biztosítási termék legfontosabb 
jellemzőit és megkönnyítse több biztosítási termék összehasonlítását.
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Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
A szerződőt, illetve a biztosítottat
–	 a	szerződés	kezdetekor	közlési	kötelezettség,
–	 a	szerződés	tartama	alatt	változás	bejelentési,	díjfizetési,	kármegelőzési	kötelezettség,
–	 kár	esetén	kárenyhítési,	bejelentési,	felvilágosítási	és	információadási	kötelezettség	terheli.

Hol érvényes a biztosításom?
✓	 biztosító kockázatviselése Magyarország területén kívül a világ bármely országára kiterjed.
✓	 Devizakülföldi biztosított esetén a biztosító kockázatviselés nem terjed ki a Magyarország és a biztosított állampolgársága(i) szerinti 

állam(ok) területén bekövetkezett biztosítási eseményekre.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
Opcionálisan választható biztosítás esetén a biztosítás igénylésekor a Biztosított felhatalmazza a Bankot, hogy a biztosítás 
mindenkor érvényes éves díjával a Banknál vezetett bankszámláját megterhelje. Bankkártyához kapcsolódó automatikus 
utasbiztosítás esetén a biztosítás a bankkártyabirtokos részére díjmentes.


