biztonságban, bárhová is utazol
Világjáró utasbiztosítási csomagok
Horvátország
Országjáró – belföldre
autó asszisztencia, önállóan is
Repülő+ kiegészítő csomag
járványügyi szolgáltatások
külföldi munkavégzés

2020. július 1-től

Hurrá,
nyaralunk!

Végre újra lehet utazni!
És most még inkább fontos utasbiztosítást kötni.
Megváltoznak az utazási szokásaink: van, aki rövidebb időre
utazik, van, aki belföldön marad és van, aki aggódik, de belevág.
Mindenkire gondoltunk, ezért is vezettünk be idén egy sor újítást.
Utasbiztosításaink a koronavírus miatti esetleges
problémákra is megoldást adnak, legyen az megbetegedés vagy épp egy zárlat, ami miatt felborul minden tervezett programunk.
Repülő+ csomag azoknak, akik nem a repüléstől
félnek, hanem a kellemetlenségektől (késés, csomag
vagy annak tartalmának sérülése) tartanak.

Utasbiztosítás nélkül is megköthető gépjármű-as�szisztencia szolgáltatást kínálunk azoknak, akik
csak az autójukat féltik.
Belföldi utasbiztosítás azoknak, akik Magyarországon nyaralnak vagy nagyon sokat autóznak vagy
motoroznak, de magukat és autójukat is szeretnék
biztonságban tudni.
És még a külföldön dolgozókra is gondoltunk: a
fizikai munkát végzők is köthetnek egyedi utasbiztosítást.
Minden más változatlan. Akár várost nézel, akár strandolsz,
akár pár napra, akár hetekre, barátokkal, családdal vagy épp
egyedül – megtalálod a legjobb változatot. A kiegészítő megoldásokkal pedig tényleg testre szabhatod a biztosításod.
Egyszóval: más lesz ez a nyár, de ugyanolyan biztonságos.

Világjáró Horizont
és Horizont Prémium
Mindenféle úti célhoz, a világ bármely részére utazóknak ajánljuk.
Prémium szolgáltatási csomagunk magas biztosítási összegeket
és további szolgáltatásokat tartalmaz.

Koronavírus? Ne aggódj!
Minden külföldi útnál a betegségektől félünk leginkább, ráadásul az ellátás költségei nagyon magasak lehetnek.
A Világjáró koronavírus-betegség esetén is téríti a külföldi
egészségügyi ellátás költségeit, sőt, a hazautazás vagy hazaszállítás extra költségeit is fizetjük.
Ráadásul azonnali, magyar nyelvű telefonos segítséget kapsz
és (a választott csomagtól függően) akár 150 millió forintig térítjük a baleset vagy betegség esetén felmerülő költségeket.

Mégsem tudsz elutazni?
Ha európai utazásod az indulás előtt betegség vagy baleset miatt meghiúsul, a szállásfoglalás díját, vagy az előre megvásárolt
repülő-, busz- vagy vonatjegy költségét 250 ezer forintig megtérítjük – az utazás kezdete előtt 90 nappal vásárolt jegy(ek) és
szálláshely(ek) díja esetén.
Ha pedig külföldön járványügyi zárlat jönne közbe, egyedi szolgáltatást nyújtunk a Világjáró Horizont Prémium útlemondás védelemmel
kiegészített biztosítást vagy a Repülő+ csomagot igénylőknek.

A repülés ne legyen rémálom
Repülő+ kiegészítő csomag azoknak szól, akik EU-s országból
indulnak vagy EU-s légitársaság gépével érkeznek az unió területére. A csomag védelmet nyújt a kellemetlenségek (járatkésés, bőrönd sérülése, bőröndben szállított tárgy rongálódása)
esetén. Újdonság, hogy járványügyi zárlat esetén a szállás és a
hazaút többletköltségét is 50-50 000 Ft-ig térítjük.

Külföldön dolgozol? Van megoldásunk!
Ha fizikai munkát végzel Európában, elmúltál 18 és nem vagy
még 70, válaszd új kiegészítő biztosításunkat!

Fontos tudnivalók a díjtáblázatról
Európának minősül: földrajzilag Európához tartozó országok, illetve Oroszország az Uráltól nyugatra (Azerbajdzsán, Fehér-Oroszország, Grúzia és Örményország Európán kívüli úti célnak minősül),
Egyiptom, Törökország egész területe, Tunézia, Marokkó, Ciprus,
Madeira, Málta, Kanári-szigetek, Izrael, Jordánia.
Több területi hatályt érintő utazás esetén (például: Világ és
USA, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland) külön-külön biztosítási
szerződést kell kötni.
USA, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland díjcsomag választása
esetén a biztosítás tartama legfeljebb 30 napos lehet, hosszabbítás nem lehetséges. Ezekre a területekre bérletek nem köthetők.
50%-os gyermekkedvezmény igénybe vétele esetén a biztosítási szolgáltatásokat a Biztosító a limitek 100%-ában nyújtja.
Útitárs kedvezmény nemcsak családok, hanem baráti társaságok részére is igényelhető.
80 év feletti Biztosítottak esetében betegségből kifolyólag a
Biztosító nem nyújt térítést, és biztosítás legfeljebb 30 napos
külföldi tartózkodásra vásárolható.
Amatőr sporttevékenységek, amelyek Sport+ díjcsomag
megfizetése nélkül biztosíthatók: kerékpározás, rafting, búvárkodás 40 m-es mélységig.
Sport+ díjcsomag:
• területi hatály: egész világ, kivéve USA, Kanada, Ausztrália,
Új-Zéland
• amire kiterjed: amatőr sporttevékenységre életkortól függetlenül – vagy 18 év alattiak edzésére, sportversenyére,
illetve sporteszközökre vonatkozó biztosítási fedezet
• biztosított sportok: bungee jumping, hegyi kerékpározás,
hegyi trekking és hegyvidéki túrázás 3500 m-ig (amennyiben speciális felszerelés és felkészültség nem szükséges),
hidrospeed és canyoning (szakképzett vezetővel), íjászat,
jet-ski, kenuzás, kajak és tengeri kajak, légballonozás
(szakképzett vezetővel), mélytengeri horgászat, quad, parasailing, szörf, sup, tenisz, vontatott tengeri banán, vitorlázás, vízisí, wakeboard, windsurf, lovaglás
• biztosítási fedezetbe vont sporteszközök: búvárruha és
-felszerelés, golfütő, görkorcsolya, horgászfelszerelés, kajak,
kenu, kerékpár, lovaglóruha, roller, sup, szörf, szörfruha,
teniszütő, túrafelszerelés, vízisí, windszörf

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

10 000 000 Ft

20 000 000 Ft

a biztosítás érvényessége előtt már diagnosztizált vagy kezelt betegségből eredő állapotrosszabbodás miatt felmerült
orvosi költségek megtérítése

Horizont

Utasbiztosítás díjtételei/
Speciális díjcsomagok

Horizont Prémium

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

1-3
napra
fix díj

0-70 éves korig
Európa díj

1 800 Ft

520 Ft

2 700 Ft

730 Ft

3 000 000 Ft

Sport+ díjcsomag (Területi hatály: egész világ,
kivéve USA, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland)

3 150 Ft

910 Ft

4 725 Ft

1 275 Ft

2 000 000 Ft

6 000 000 Ft

Útlemondás díjcsomag (Területi hatály: Európa)
Napi díj/fő, az 1. naptól

—

935 Ft

Többlettérítés légikatasztrófában bekövetkező halál esetén

—

1 000 000 Ft

Többlettérítés hajókatasztrófában bekövetkező halál esetén

Útlemondás díjcsomag
(Területi hatály: egyéb Európán kívüli úticélok,
kivéve USA, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland)
Napi díj/fő, az 1. naptól

—

1 405 Ft

Baleseti halál biztosítási
térítés

Baleseti rokkantság
térítése

Magyarországon, ki- és hazautazás alatt

1 500 000 Ft

Külföldön

—

2 000 000 Ft

Magyarországon, ki- és hazautazás alatt

1 500 000 Ft

4 000 000 Ft

Külföldön

3 000 000 Ft

10 000 000 Ft

Hiperbár kamrás kezelés külföldön felmerült költségei

—

3 000 000 Ft

Tárgyankénti limit (műszaki cikkek esetében is)
Műszaki cikk extra védelem igénylése esetén tárgyankénti limit
Poggyászkésés külföldön, 6 órát meghaladó késés esetén
Poggyászkésés külföldön, 12 órát meghaladó késés esetén

1 560 Ft

8 100 Ft

2 190 Ft

4 050 Ft

1 095 Ft

50 000 Ft

100 000 Ft

3 600 Ft

1 040 Ft

5 400 Ft

1 460 Ft

150 000 Ft

250 000 Ft

USA, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland díjcsomag
(max. 30 napra)

6 300 Ft

1 820 Ft

9 450 Ft

2 555 Ft

50 000 Ft

Sport+ díjcsomag
(Területi hatály: egész világ, kivéve USA, Kanada,
Ausztrália, Új-Zéland)

4 050 Ft

1 170 Ft

6 075 Ft

1 645 Ft

50 000 Ft

Csoportos díj, életkortól függetlenül (az 1. naptól)

—
25 000 Ft

—

25 000 Ft

100%
250 000 Ft

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

455 Ft

625 Ft

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

Jogvédelem

+5%

1 500 000 Ft

3 000 000 Ft

Repülő+ extra védelem Horizont Prémium vagy Horizont Prémium és Útlemondás védelem termék esetén (csoportos díjhoz nem köthető)

750 000 Ft

1 500 000 Ft

A teljes díj vonatkozásában

—

50 000 Ft

+15%

Fizikai munkavégzés védelem (Horizont termék, Európa területi hatály, 70 év alatt)
A teljes díj vonatkozásában

Extra segítségnyújtás

—

+25%

Kedvezmények

Betegség, vagy baleset miatt a külföldi tartózkodás
meghosszabbításának költségei (max. 7 éjszaka)

150 000 Ft

300 000 Ft

Idő előtti hazautazás költségeinek térítése

200 000 Ft

500 000 Ft

Közeli hozzátartozó látogatási költsége

200 000 Ft

350 000 Ft

50 000 Ft

100 000 Ft

2 500 000 Ft

5 000 000 Ft

Szállás és hazautazás többletköltségének térítése járványügyi
zárlat miatt (útlemondás védelem vagy Repülő+ vásárlása esetén)

5 400 Ft

780 Ft

Útlemondás védelem az egész világra (kivéve USA, Kanada,
Ausztrália, Új-Zéland) 0-70 éves korig (utazási jegyre, szállásra)

Mentés, kutatás költségei (helikopteres mentés)

USA, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland díjcsomag
(max. 30 napra)

2 700 Ft

10 000 Ft

Tolmács munkadíjának térítése

1 095 Ft

Világ díjcsomag egyéb Európán kívüli úti
célokhoz

Külföldön ellopott, megsemmisült igazolványok pótlása

Szállással kapcsolatos felelősségbiztosítás

4 050 Ft

Európa díj

—

Jogvédelem, jogi képviselet, óvadék jellegű költségek térítése

780 Ft

400 000 Ft

250 000 Ft

6 órát meghaladó, külföldön bekövetkező járatkésés miatti
költségek

Személyi felelősségbiztosítás

2 700 Ft

Időskori díjcsomag – 70 év felett

Poggyászbiztosítási szolgáltatások
Poggyász eltulajdonítása, megsemmisülése

Világ díjcsomag egyéb Európán kívüli úti célokhoz,
kivéve USA, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland

—

50 000 Ft

Limit nélkül nyújtott szolgáltatások
Magyarországra történő szállítás költségei (beteg ügyfél, illetve holttest hazaszállítás)
Gyermek hazaszállítása 18 év alatti gyermek esetén
Orvosi asszisztencia szolgáltatások: egészségügyi tanácsadás, orvos helyszínre küldése, kórházba
szállítás költségeinek térítése, hozzátartozó tájékoztatása

Gyermekkedvezmény (legalább egy felnőttel külföldre utazó 18 év
alatti gyermek(ek) díjkedvezménye, a Biztosító a szolgáltatásokat
100%-ban nyújtja)

50%

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

5%

Bérletek

Horizont

Horizont
Prémium

Éves bérlet (egyhuzamban max. 60 nap tartózkodás, területi hatály:
egész világ, kivéve USA, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland)

53 900 Ft

79 200 Ft

Féléves bérlet (egyhuzamban max. 45 nap tartózkodás, területi hatály:
egész világ, kivéve USA, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland)

31 900 Ft

43 200 Ft

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

28 500 Ft

Világjáró Világ Strandjai

Világjáró Városnéző Program+

Speciális strandbiztosításunk kifejezetten a vízparton nyaralók
számára nyújt egyedi szolgáltatásokat.

Megfelelő biztosítási védelem legfeljebb tíz napra, európai
utakra indulóknak, városnézőknek.

Világ Strandjai utasbiztosítási csomag
egyedi szolgáltatásai
(az itt fel nem sorolt alapszolgáltatásokat a Horizont utasbiztosítás nyújtja)

Maximum
biztosítási
összegek
biztosítottanként

Külföldön felmerülő orvosi költségek megtérítése

Városnéző Program+ utasbiztosítási csomag
egyedi szolgáltatásai
(az itt fel nem sorolt alapszolgáltatásokat a Horizont utasbiztosítás nyújtja)

Maximum
biztosítási
összegek
biztosítottanként

Külföldön felmerülő orvosi költségek megtérítése

Külföldön bekövetkező baleset miatt

50 000 000 Ft

Külföldön bekövetkező baleset miatt

20 000 000 Ft

Külföldön fellépő hirtelen megbetegedés miatt

50 000 000 Ft

Külföldön fellépő hirtelen megbetegedés miatt

20 000 000 Ft

15 000 000 Ft

a biztosítás érvényessége előtt már diagnosztizált vagy kezelt betegségből
eredő állapotrosszabbodás miatt felmerült orvosi költségek megtérítése

a biztosítás érvényessége előtt már diagnosztizált vagy kezelt betegségből
eredő állapotrosszabbodás miatt felmerült orvosi költségek megtérítése
Fogászati költségek (max. 2 fog), foganként

200 EUR

Balesetbiztosítási szolgáltatások
Strandsérülés extra – többlettérítés tengerparton vagy vízi sportok közben
bekövetkező baleseti sérülés esetén
Poggyászbiztosítási szolgáltatások
A poggyász külföldi utazás során történt jogtalan eltulajdonítása, megsemmisülése
Strandlopás extra – tárgyankénti limit strandon vagy kempingben bekövetkező lopás esetén

300 000 Ft
150 000 Ft
100%

75 000 Ft

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

100 000 Ft

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

50 000 Ft

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

100 000 Ft
30 000 Ft

Mentés, kutatás, kimentés költségei (beleértve a helikopteres mentést is)

Az utasbiztosítási csomag díjtételei - egységes díjak,
életkortól függetlenül

Napi díj személyenként

Európa

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

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

6 órát meghaladó, külföldön bekövetkező járatkésés miatti költségek

20 000 Ft

További segítségnyújtás

További segítségnyújtás

Kisállat állatorvosi költségeinek térítése

30 000 Ft

Poggyászbiztosítási szolgáltatások

Poggyászlimiten belül az ellopott, megsemmisült igazolványok (útlevél,
TAJ kártya, jogosítvány, forgalmi engedély) pótlása
Poggyászlimiten belül műszaki cikk (fényképezőgép, sport- és
videokamera, GPS, táblagép, laptop, elektronikus könyvolvasó,
mobiltelefon) tárgyankénti limit

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

30 000 Ft

5 000 000 Ft

3 000 000 Ft
Egész világ,
kivéve USA/
Kanada/
Ausztrália/
Új-Zéland

620 Ft

940 Ft

Útitárs csomag napi díja családoknak, együtt utazóknak
(max. öt fő, legfeljebb két felnőtt és három 18 év alatti
együtt utazó részére)

1 550 Ft

2 350 Ft

Autó+ asszisztencia szolgáltatási csomag

+

–

Amatőr sport biztosítása: kerékpározás, 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, sup, quad, parasaeling.

Apartman biztosítás (baleset, betegség vagy közeli hozzátartozó miatti
korábbi hazautazás esetén kiszámlázott, vissza nem térített szállásdíj térítése)
Élménybiztosítás (baleset, betegség miatt fel nem használt kulturális
esemény, vagy sporteseményre vásárolt belépőjegy számlával igazolt
értékének megtérítése)
Idő előtti hazautazás költségei lakhelyet érintő káresemény kapcsán
Készpénzsegély szolgáltatás költségeinek egyszeri térítése
Az utasbiztosítási díjcsomag díjtétele, életkortól függetlenül
Napi díj személyenként Európa területi hatállyal, maximum 10 napra
Autó+ asszisztencia szolgáltatási csomag

50 000 Ft

100 000 Ft
50 000 Ft
10 000 Ft
Európa
430 Ft
igényelhető

Autó+ és Gépjármű asszisztencia
csomag – Európa útjaira

Repülő+ csomag:
extra védelem

A szolgáltatások maximum 18 éves autóra vagy motorra köthetők,
legfeljebb 9 főre, a földrajzi Európa területére (Azerbajdzsán, Fehér-Oroszország, Grúzia és Örményország kivételével).
Autó+ asszisztencia kiegészítő
és a Gépjármű asszisztencia csomag szolgáltatásai
közúti segélyszolgálat (autómentő, helyszíni diagnosztika,
hibaelhárítás) megszervezése és költségének térítése

Max. biztosítási
összegek
250 EUR

1000 EUR
személygépkocsi/motorkerékpár szállítási költségei (külföldi szervizbe,
(12 évesnél idősebb
magyarországi címre) maximum 12 / 18 éves gépjármű esetén
jármű esetén: 500 EUR)
személygépkocsi/motorkerékpár szállítási költségei (külföldi szervizbe,
magyarországi címre) külföldön bekövetkezett közlekedési balesetből
eredő menetképtelenség esetén

500 000 Ft

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

a három
vonattal vagy repülőgéppel történő hazautazás
szolgáltatás
költségeinek térítése
közül csak az egyik
választható
tovább- és visszautazás költségeinek térítése üzemképtelen személygépkocsi/motorkerékpár esetén

300 EUR
500 EUR
500 EUR

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

25 000 Ft

defektes gumiabroncs javíttatása/cseréje kapcsán felmerülő költségek térítése

25 000 Ft

Gépjármű asszisztencia csomag kiegészítő szolgáltatása
külföldön, közlekedési baleset miatt bekövetkezett csonttörés

100 000 Ft

Mi a különbség a két csomag között?
Az Autó+ csomag csak utasbiztosítással egyidejűleg vásárolható meg. A Gépjármű csomag akkor is megvásárolható, ha a
gépjárművet (személygépkocsit/motorkerékpárt) vezető személynek nincs utasbiztosítása, vagy olyan termékkel rendelkezik,
mely nem tartalmaz országúti asszisztenciát. A csomag egyes
szolgáltatásai kiterjednek a vezetővel együtt utazó, a biztosítási
kötvényen feltüntetett személyekre is.
Csomagok díjai
Külföldi utazás tartama
1–3 nap

Autó+ asszisztencia díja
utasbiztosítás mellé
1 900 Ft

Gépjármű asszisztencia
csomag díja
2 850 Ft

4–8 nap

4 100 Ft

5 750 Ft

9–15 nap

7 200 Ft

9 300 Ft

16–30 nap

15 500 Ft

18 600 Ft

Repülő+ kiegészítő csomag szolgáltatásai

Maximum
biztosítási
összegek
biztosítottanként

a légi szállítási szerződések légi járat törlése, hosszú késés, visszautasított beszállás vagy a légi járat egyéb zavara miatti megszegésével kapcsolatos, a 261/2004/EK rendelet szerinti kártalanítás
terén folytatott üzleti adminisztrációs tevékenység szolgáltatási
díjának térítése

a szolgáltató által
számlázott összeg,
de legfeljebb a
behajtott összeg
20%-a

(a csomag csak Horizont Prémium és Világjáró Horizont Prémium és
Útlemondás védelem mellé választható)

poggyászkésés (csak külföldön, 4 órát meghaladó késés ) esetén a
vásárlás számlával igazolt költsége

50 000 Ft

poggyász légi szállítása során bekövetkező poggyász (koffer, bőrönd
rongálódása, sérülése) esetén a javítás számlával igazolt költsége
vagy új koffer, bőrönd számlával igazolt költsége

50 000 Ft

légi szállítás során a poggyászban tárolt és megsérült, -rongálódott
ruházat, műszaki cikk értékének térítése legfeljebb és összesen

50 000 Ft

az utazás napján, Magyarország területén bekövetkező, személyi sérüléssel járó baleset miatt meghiúsult utazás esetén az új repülőjegy
vagy a repülőjegy átfoglalásának költsége

100 000 Ft

szállás többletköltségének térítése járványügyi zárlat miatt

50 000 Ft

hazautazás többletköltségének térítése járványügyi zárlat miatt

50 000 Ft

Járattörlés, járatkésés? Segítünk!
Az EU jogszabálya alapján az utazó – bizonyos feltételek esetén –
kártérítésre lehet jogosult, ha járata három óránál többet késett, törölték, vagy beszállása meghiúsult. Ez 250-600 euró közötti összeg
lehet. A kártérítési igényt az utas tudja benyújtani a légitársaságnak
– vagy megbízhat egy céget, amely a megítélt összeg kapcsán sikerdíjat kér. A Repülő+ csomaggal egy ilyen cég adminisztrációs
munkadíját a fenti táblázat szerinti összegig a biztosító megtéríti.

Útlemondás védelem
Ha betegség vagy baleset miatt nem tudsz elutazni, a Világjáró Horizont Prémium utasbiztosításhoz igénylehető útlemondás
védelem segítséget nyújt. Ha a lefoglalt, kifizetett szállás, a repülőjegy, a megvett kinti jegyek, bérletek, vagy épp túristakártya
díját (részben vagy egészben) nem fizetik vissza, mi 250 000 Ftig enyhítjük a kárt.
Az útlemondás védelem a külföldi utazás kezdete előtt 90 nappal vásárolt jegyek és díjak esetén érvényes.
Ráadásul (ahogy a Repülő+ csomagnál) a járvánnyal kapcsolatos szolgáltatásokat is nyújtunk: járványügyi zárlat esetén a
szállás és a hazautazás többletköltségeihez 50 – 50 000 forinttal járulunk hozzá.

Fizikai munkavégzés
biztosítása
Ha fizikai munkát végzel Európában, biztosítunk, ha elmúltál 18
éves és nem vagy még 70.
Fontos, hogy a csomag nem érvényes a következő pozíciók és
foglalkozások kapcsán bekövetkező károk esetén: repülőgépek, hajók személyzete; veszélyes anyagokkal, robbanóanyagokkal és nukleáris energiával kapcsolatos tevékenységek;
sporttevékenységek, bányászati és fúrótornyokon (tengeri és
szárazföldi) végzett tevékenység, búvárok.

Horvátország utasbiztosítás
Kifejezetten az Adriai-tengerpart horvátországi részén nyaralóknak és strandolóknak szól. Ráadásul nem csak Horvátországban: a biztosítás kiterjed Montenegró és Szlovénia területére is.

A Horvátország utasbiztosítás
főbb szolgáltatásai

Maximum
biztosítási
összegek
biztosítottanként

Külföldön felmerülő orvosi költségek megtérítése
Külföldön bekövetkező baleset miatt

25 000 000 Ft

Külföldön fellépő hirtelen megbetegedés miatt

25 000 000 Ft

a biztosítás érvényessége előtt már diagnosztizált vagy kezelt
betegségből eredő állapotrosszabbodás miatt felmerült orvosi
költségek megtérítése

10 000 000 Ft

Balesetbiztosítási szolgáltatások
Baleseti halál
Strandsérülés Extra – többlettérítés tengerparton vagy vízi
sportok közben bekövetkező baleseti sérülés esetén
Többlettérítés hajókatasztrófában bekövetkezett baleseti halál
esetén

2 000 000 Ft
30 000 Ft
2 000 000 Ft

Poggyászbiztosítási szolgáltatások
Poggyász eltulajdonítása, megsemmisülése

225 000 Ft

Tárgyankénti limit poggyászlimiten belül

50 000 Ft

Tárgyankénti limit műszaki cikk (fényképezőgép, videókamera,
GPS, laptop, táblagép, mobiltelefon) esetén, poggyászlimiten
belül

50 000 Ft

Strandlopás Extra – tárgyankénti limit strandon vagy kempingben bekövetkező lopás esetén

100 000 Ft

További segítségnyújtás
Apartmanbiztosítás (baleset, betegség vagy közeli hozzátartozó
miatti korábbi hazautazás esetén a kiszámlázott, vissza nem
térített szállásdíj térítése)
Élménybiztosítás
(baleset, betegség miatt igénybe nem vett turisztikai
szolgáltatás számlával igazolt értékének térítése)
Kisállat állatorvosi költségeinek térítése

50 000 Ft

100 000 Ft
30 000 Ft

Mentés, kutatás, kimentés költségei

2 500 000 Ft

Az utasbiztosítási díjcsomag díjtétele, életkortól függetlenül

Horvátország,
Montenegró,
Szlovénia

Napi díj személyenként, maximum 30 napra
Útitárs napi díj
(legfeljebb 5 fő, két felnőtt és három gyermek együttes díja)
Autó+ asszisztencia csomag

490 Ft
1 225 Ft
igényelhető

Amatőr sport biztosítása: kerékpározás, 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, sup.

Országjáró belföldi utazás csomag gépjármű asszisztenciával (igényelhető
max. 18 éves személygépkocsi, motorkerékpár esetében, Magyarország
területi hatállyal)
Balesetbiztosítási szolgáltatások (maximum életkor 69 év)
közlekedési balesetből eredően bekövetkező halál

1 000 000 Ft

közlekedési balesetből eredően bekövetkező maradandó
egészségkárosodás 25-100% között arányos szolgáltatás

1 000 000 Ft

közlekedési baleset miatt bekövetkezett csonttörés

100 000 Ft

közlekedési baleset miatti kórházi ápolásra szóló napi
térítés, legfeljebb 10 napra

10 000 Ft

Gépjárműhöz (max. 18 éves személygépkocsi, motorkerékpár)
kapcsolódó szolgáltatások
közúti segélyszolgálat (autómentő, helyszíni diagnosztika, hibaelhárítás) megszervezése és költségének térítése

50 000 Ft

személygépkocsi/motorkerékpár szállítási költségei
magyarországi címre

75 000 Ft

magyarországi címre történő hazautazás költségeinek
térítése üzemképtelen személygépkocsi/motorkerékpár
esetén

25 000 Ft

defektes gumiabroncs javíttatása kapcsán felmerülő
költségek térítése

25 000 Ft

zárnyitás költségei gépjármű kulcsának elvesztése/járműbe zárása esetén

20 000 Ft

bérgépkocsi szervezése

igen

gépkocsi-tárolás szervezése

igen

szállás szervezése

igen

Az Országjáró belföldi utazás csomag díjtételei

Országjáró utasbiztosítás
Azoknak, akik Magyarországon autóval nyaralnak, vagy munkájuk, lakóhelyük miatt sokat utaznak. Az Országjáró téged, igény
szerint a veled utazókat és a járművedet is biztosítja, ha baj van.
A biztosításnak fontos része a közlekedési balesetbiztosítás, ami
halál esetén 1 millió, maradandó egészségkárosodás esetén (a
rokkantság százalékában) szintén akár 1 millió forintot fizet.

Az autód, motorod miatt aggódsz?
Ha maximum 18 éves a jármű, és valami gond lenne vele, mindenben segítünk. Fizetjük a mentés és a szállítás költségeit,
fizetjük a hazautazást, a defekt és a kulcs elvesztése miatti

30 napos díj egy biztosított személy és gépjármű esetén

3 500 Ft

éves díj egy biztosított személy és gépjármű esetén

15 800 Ft

költségeket, megszervezzük számodra a bérautót, a tárolást és
a szállást is.
Egyszóval mindent, ami a kettő vagy négy keréken utazók rémálma.

Mint az autópályamatrica
Megkötheted 30 napra, de ha egész évben úton vagy, akkor
érdemes egész évre biztosítanod magad.
A 30 napos díj egy fő és egy jármű esetén csak 3 500 forint, de
természetesen ugyanennyiért további személyeket is biztosíthatsz. Az éves díj pedig mindössze 15 800 forint!

Segítség mindenben

Koronavírus: fontos tudni

Ha utazási irodában kötöttél biztosítást, az utazás alatt mindig tartsd magadnál a segélyhívószámot is tartalmazó utazási
kártyát, vagy kérd sms-ben a biztosítási kötvény számát.
Ha baleset ér vagy megbetegszel, és mentésre, orvosi, kórházi ellátásra van szükség, vagy autó asszisztencia szolgáltatásainkat vennéd igénybe, hívd az éjjel-nappal elérhető Call
Centerünket!

Utasbiztosításaink koronavírus-megbetegedés esetén is fizetnek a külföldi egészségügyi ellátás költségei kapcsán.
Az érvényes utasbiztosítással rendelkezők esetében csak akkor
zárjuk ki az egészségügyi ellátás költségeinek térítését, ha az
adott betegség védőoltással megelőzhető, és a kötelező védőoltások beadásának hiánya miatt lettél beteg. Mivel a koronavírus
ellen még nincs védőoltás, a kizárást természetesen nem alkalmazzuk. A hazautazás vagy hazaszállítás extra költségeit ugyancsak fizetjük a szolgáltatási táblázat alapján.
Biztosítottként nem vagy jogosult a biztosítási szolgáltatásra, ha a
káresemény a Külügyminisztérium által beutazásra nem javasolt térségben történik, és a megbetegedés kapcsolatban áll a hatósági indoklással. Ha az utazásod után minősítik utazásra nem javasoltnak úti
célodat, és a kiutazás pontos dátuma az utazási dokumentumokból
(pl. menetjegy) megállapítható, nem korlátozzuk a szolgáltatásokat.

A karantén (közegészségügyi, járványügyi zárlat) miatt felmerült extra költségeket két új kiegészítő szolgáltatásunk alapján
térítjük: Világjáró Horizont Prémium Útlemondás védelemmel
termékünk és a Repülő+ csomagot igénylők esetében. Csak
akkor igényelhető a költségtérítés, ha a hatósági intézkedések
a külföldre történő utazás időpontja után léptek életbe.

+36 1 268 1388
0-24 magyar nyelvű segélyvonal

Javasoljuk, hogy utazás előtt tájékozódj az utazási céloddal
kapcsolatos hatósági információkról, esetleges figyelmeztetésekről, ellenőrizd a Külügyminisztérium ajánlásait.
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs

Az UNION asszisztencia szolgáltatója az S.O.S. Hungary Kft.

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

Terrorcselekmény esetén
Megtérítjük a terrorcselekmények miatti orvosi ellátás költségeit,
valamint a hazaszállítás költségeit 5 000 000 forintig.
Ha terrorcselekmény miatt idő előtt haza kell utaznod, a menetjegy átfoglalásának költségeit is álljuk – 100 euró összeghatárig.

Hordj maszkot, gyakran moss
kezet és használj kézfertőtlenítőt!

ügyeid. Tudjuk. Mi azonban arra is törekszünk, hogy értsd, amit mondunk és érezd, hogy
valóban érted vagyunk.
Stabil és megbízható hátterünkkel azért dolgozunk, hogy minden élethelyzetben a leginkább
megfelelő megoldást kínáljuk Neked.
Tulajdonosunk a közel 200 éves tapasztalattal rendelkező, A+ minősítésű osztrák VIENNA INSURANCE
GROUP (VIG), Közép- és Kelet-Európa egyik legnagyobb biztosítási vállalatcsoportja.

mit tehetünk még érted?
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neked • segít: union.hu/blog
neked • érdekes: facebook.com/union.hu
union.hu | 06 1 486 4343

A jelen dokumentumban megjelenő információk, adatok, feltételek nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek, kizárólag tájékoztatásul, a figyelem felhívására
szolgálnak, továbbá nem tartalmazzák teljes körűen az adott termékre vonatkozó tudnivalókat. Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó aktuális feltételrendszerről
telefonos ügyfélszolgálatunkon és honlapunkon adunk részletes tájékoztatást.
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Neked az a fontos, hogy ha kell, egyszerűen, kényelmesen és gyorsan intézhesd biztosítási

