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Válassza megújult
Világjáró üzleti
utasbiztosításunkat!
Keretnapos megoldásokat és féléves, éves bérleteket kínálunk cégek,
fuvarozók, sportszövetségek és sportegyesületek részére.

Vállalati keretnapok és bérletek
Tájékoztató, Szolgáltatási és Díjtáblázat

Érvényes: 2019. november 1-től

Megújultunk!

Díjak, kedvezmények

Örömmel mutatjuk be megújult üzleti utasbiztosításunkat!
A módosítások eredményeképp egy kimagasló utazási biztonságot nyújtó utasbiztosítási terméket tudunk ajánlani, továbbra is igen kedvező árszínvonalon.
Baleset, betegség esetén immár akár 75 millió forintig védelmet élveznek biztosítottjaink külföldi útjaik során. Ezen túl pedig
szinte az összes szolgáltatásunk esetén emelést hajtottunk végre a kifizethető maximális összeg tekintetében, továbbá számtalan új elemet is beépítettünk a készpénz térítésétől a defekt
esetén nyújtott egyedi asszisztenciáig.
Úgy véljük, a Világjáró Üzleti utasbiztosításban korszerű, a piac
igényeinek maximálisan megfelelő utasbiztosítási csomagokkal állunk partnereink és ügyfeleink rendelkezésére.
A legmagasabb szolgáltatási limiteket képviselő Világjáró Üzleti
Prémium Extra esetén például:
• 75 millió forint baleset, betegség kapcsán felmerülő egészségügyi szolgáltatásokra
• a maximális limitösszeg rokkantság esetén 10 000 000 forint;
poggyászbiztosításnál 500 000 forint; helyettesítő utazási költségeire 1 000 000 forint
• térítés terrorizmus, emberrablás, túszejtés, gépeltérítés esetén
• személyi és szállodai felelősségbiztosítás
• kiemelt műszaki cikk védelem
• akár több százezer forintos szolgáltatások repülős utak
kapcsán.

Versenyképes napidíjaink egyedi kedvezményekkel csökkenthetőek:
• Kedvezményes díjat nyújtunk azon ügyfeleinknek, akik Európa
területére tesznek utazásokat a biztosítási időszak alatt. Biztosítási feltételünk szerint Európának minősül Oroszország az
Uráltól nyugatra, Egyiptom, Törökország egész területe, Tunézia, Marokkó, Izrael, Jordánia, Ciprus, Madeira, Málta és a
Kanári-szigetek is.
• Az 1000 napnál több utazási napot vásárló ügyfeleink részére,
megfelelő feltételek teljesülése esetén személyre szabott,
egyedi díjat tudunk felkínálni.

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 visszatérítjük 100 EUR
összeghatárig.
A részletekről az általános utasbiztosítási feltételekben tájékozódhat.
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Autó+: most még többet nyújt
Autó asszisztencia csomagunk is bővült: már 12-féle
szolgáltatással állunk az országúton bajba jutott ügyfelek
rendelkezésére. Autó hazaszállítása esetén például
1 000 euróig térülnek az általunk szervezett vontatás
költségei, de ezen felül a továbbutazástól a gépkocsi
bérlésig számos egyéb módon járulunk hozzá a külföldön
felmerült kényelmetlenségek csökkentéséhez.

Bérletek
Bérleteink éves, féléves időtartamra vásárolhatóak meg.
Éves bérleteink esetében 45, míg féléves bérleteink esetén 30
nap a maximális külföldön tartózkodás egy-egy kiutazás alkalmával. Egyedi megállapodásban lehetőség van ezeknél hos�szabb, tartós kiküldetésre vonatkozó tartam kikötésére is.
Fuvarozók részére kínáljuk Fuvarozó Éves Bérletünket, mely
tehergépkocsikra, autóbuszokra köthető meg rendszám
alapján. Az éves biztosítási díj fejében a jármű menetlevelében
feltüntetett időtartamra a sofőr és egy kísérő Biztosítottnak
minősül korlátlan számú kiutazás során.

Kényelmes, online adminisztráció
Az egyes kiutazásokat a Biztosító honlapján lévő online lejelentő
felületen regisztrált felhasználó tudja rögzíteni - így a fedezetellenőrzés egy-egy káresemény kapcsán azonnal és zökkenőmentesen elvégezhető. Ugyanitt nyomon követhető a felhasznált és
még rendelkezésre álló keretnapok száma is.

Referencia
Több mint tíz éves szakmai tapasztalalattal a hátunk mögött,
és több százezer biztosított nap után bizton állítjuk, hogy nagy
hozzáértéssel, ügyfeleink érdekeit maximálisan szem előtt tartva
végezzük munkánkat. Partnereink közt megtalálhatóak az adott
iparág vezető szállítmányozói, jármű- és autógyártói, de ugyanilyen fontosak számunka a sportszövetségek, vagy a magyar kisvállalkozások is.

Találunk megoldást!
Amennyiben egyedi szolgáltatást vagy szolgáltatási limitet szeretne igényelni, illetve speciális munkavégzés, sporttevékenység
vagy célország kapcsán kíván biztosítást kötni, írjon nekünk
az utas.keretnap@union.hu vagy értékesítő partnerként az
utas.partner@union.hu e-mail címre és kérjen ajánlatot!
.

A keretnapos termékek, a féléves, éves bérletek, valamint a fuvarozói bérlet részletes jellemzése a Tájékoztató végén található.

union.hu
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Világjáró

SZOLGÁLTATÁSOK

Üzleti 25

Üzleti 50

Üzleti
Prémium Extra

utasbiztosítások
Külföldön felmerülő orvosi költségek megtérítése
betegség esetén
a kockázatviselés első napját megelőzően már diagnosztizált és/vagy kezelt betegségből eredő állapotrosszabbodás miatt
felmerült orvosi költségek megtérítése
baleset esetén (kiterjesztve fizikai munkára, sportolásra a biztosítási szerződésben foglaltak szerint)
terrorcselekmény miatt felmerült egészségügyi ellátás költségének térítése

25 000 000 Ft

50 000 000 Ft

75 000 000 Ft

5 000 000 Ft

10 000 000 Ft

15 000 000 Ft

25 000 000 Ft

50 000 000 Ft

75 000 000 Ft

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

balesettel és betegséggel kapcsolatban külföldön felmerült telefon-, taxi–, vagy utazási költség

100 000 Ft

150 000 Ft

250 000 Ft

sürgősségi fogászati ellátás (max. 2 fog)

125 000 Ft

150 000 Ft

170 000 Ft

50 000 Ft

125 000 Ft

100%

2 500 000 Ft

5 000 000 Ft

7 500 000 Ft

—

2 500 000 Ft

5 000 000 Ft

szemüveg pótlása
Balesetbiztosítási szolgáltatások
baleseti halál
légi katasztrófa esetén baleseti halálon felüli többlettérítés
közúti autóbalesetben bekövetkező baleseti halálon felüli többlettérítés (Autó+ vásárlása esetén)
baleseti rokkantság 25-100% közötti rokkantság esetén a rokkantsági táblázat szerinti összeg, de maximum
baleseti kórházi napi térítés EHIC-kártya igénybevétele esetén (max. 15 napra)

—

2 500 000 Ft

2 500 000 Ft

4 000 000 Ft

6 000 000 Ft

10 000 000 Ft

15 000 Ft

25 000 Ft

50 000 Ft

250 000 Ft

350 000 Ft

500 000 Ft

Poggyászbiztosítási szolgáltatások
a poggyász külföldi utazás során történt jogtalan eltulajdonítása, megsemmisülése
ezen belül:
tárgyankénti limit

100 000 Ft

250 000 Ft

100%

műszaki cikk (fényképezőgép, sport- és videokamera, GPS, táblagép, laptop, elektronikus könyvolvasó, mobiltelefon)
tárgyankénti limit

100 000 Ft

250 000 Ft

100%

fedezeti körbe vont munkaeszköz tárgyankénti limit

100 000 Ft

250 000 Ft

100%

15 000 Ft

50 000 Ft

100 000 Ft

sporteszköz, -ruházat tárgyankénti limit
tárgyankénti limit gépjármű csomagteréből történő lopás esetén

50 000 Ft

125 000 Ft

250 000 Ft

készpénz, bankkártya eltulajdonítása (lopás, rablás) esetén a felmerült pénzügyi veszteség térítése

50 000 Ft

100 000 Ft

150 000 Ft

kozmetikai, piperecikk

—

20 000 Ft

30 000 Ft

poggyász légi szállítás közbeni sérülése, rongálódása

—

15 000 Ft

30 000 Ft

100%

100%

100%

—

20 000 Ft

100%

—

100 000 Ft

150 000 Ft

50 000 Ft

150 000 Ft

200 000 Ft

—

50 000 Ft

100 000 Ft

100%

100%

100%

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

100%

100%

100%

holttest hazaszállításának, hamvasztás költségének térítése krónikus betegség esetén

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

temetési költségek Magyarország határain kívül, baleseti halál esetén

2 000 000 Ft

2 000 000 Ft

2 000 000 Ft

egészségügyi tanácsadás

igen

igen

igen

orvos helyszínre küldése, vagy címének közlése

igen

igen

igen

igény esetén orvoshoz, kórházba szállítás

igen

igen

igen

hozzátartozó tájékoztatása

igen

igen

igen

orvossal, egészségügyi intézménnyel folyamatos kapcsolattartás

igen

igen

igen

ellopott, megsemmisült igazolványok (útlevél, jogosítvány, forgalmi engedély) pótlása
konzulátusi költségek
Egyéb poggyászbiztosítási szolgáltatások
poggyász késése (4-8 óra) esetén vásárlások térítése
poggyász 8 órát meghaladó késése esetén vásárlások térítése
járatkésés (6 órát meghaladó) vagy járattörlés esetén szállásköltség, taxi, étel/ital térítése, repülőjegy átfoglalásának költsége
A Biztosító által szervezett Magyarországra történő szállítás
a beteg ügyfél Magyarországra történő szállításának költségei
a beteg ügyfél Magyarországra történő szállításának költségei terrorizmus vagy a kockázatviselés első napját megelőzően már
diagnosztizált és/vagy kezelt betegségből eredő állapotrosszabbodás miatt
a holttest Magyarországra történő szállításának / külföldön felmerült hamvasztás költségei

Egészségügyi segítségnyújtás
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Autó+ személygépkocsi assistance szolgáltatás (pótdíj ellenében igényelhető legfeljebb 10 éves személygépkocsi esetében)
közúti segélyszolgálat (autómentő, helyszíni diagnosztika, hibaelhárítás) megszervezése és költségének térítése
személygépkocsi szállítási költségei (külföldi szervizbe, magyarországi címre)
személygépkocsi szállítási költségei (külföldi szervizbe, magyarországi címre) külföldön bekövetkezett közlekedési balesetből
eredő menetképtelenség esetén
javítási költségek külföldi szervizben
bérgépkocsi szervezése, költségeinek térítése (max. 5 napra, 10 000 Ft/nap)
gépkocsi-tárolás szervezése, költségeinek térítése (max. 5 napra, 10 000 Ft/nap)
szállásköltség térítése
vonattal vagy repülőgéppel történő hazautazás költségeinek térítése
tovább- és visszautazás költségeinek térítése
telefonköltség térítése (az assistance szolgáltatással kapcsolatban, külföldről intézett hívások esetén)
defektes gumiabroncs javíttatása vagy cseréje kapcsán felmerülő költségek térítése

250 EUR
1 000 EUR
500 000 Ft
250 EUR
50 000 Ft
50 000 Ft
300 EUR
500 EUR
500 EUR
25 000 Ft
25 000 Ft

További segítségnyújtás
betegség, vagy baleset miatt a külföldi tartózkodás meghosszabbításának (max. 7 éjszaka) és hazautazás költségei

250 000 Ft

500 000 Ft

1 000 000 Ft

közeli hozzátartozó vagy helyettesítő szállásköltsége (max. 7 éjszaka)

100 000 Ft

200 000 Ft

350 000 Ft

közeli hozzátartozó vagy helyettesítő utazási költségei

200 000 Ft

400 000 Ft

1 000 000 Ft

idő előtti hazautazás költségei (természeti katasztrófa, közeli hozzátartozó halála, balesete vagy betegsége esetén)
mentés, kutatás, kimentés költségei (beleértve a mentőhelikopteres mentés költségét is)
napi térítés gépeltérítés, emberrablás, túszejtés esetén, legfeljebb 7 napra

250 000 Ft

500 000 Ft

1 000 000 Ft

10 000 000 Ft

15 000 000 Ft

25 000 000 Ft

50 000 Ft/nap

75 000 Ft/nap

100 000 Ft/nap

1 000 000 Ft / esemény, az eseményben
érintett összes Biztosított vonatkozásában
—

3 000 000 Ft

5 000 000 Ft

100 EUR

100 EUR

100 EUR

váltságdíj emberrablás, túszejtés esetén
terrorcselekmény miatti hazautazás esetén menetjegy átfoglalási költsége

—

50 000 Ft

100 000 Ft

150 000 Ft

250 000 Ft

500 000 Ft

2 500 000 Ft

5 000 000 Ft

7 500 000 Ft

tolmács munkadíjának térítése
sofőrküldés a Biztosított betegsége vagy balesete esetén, a gépkocsi hazahozatala céljából
Jogvédelem
külföldön felmerült ügyvédi költség, jogi képviselet, szükség esetén szakértők felkérése
óvadék jellegű költségek letéte

1 500 000 Ft

2 500 000 Ft

5 000 000 Ft

személyi felelősségbiztosítás

2 500 000 Ft

5 000 000 Ft

7 500 000 Ft

szállodai felelősségbiztosítás

—

50 000 Ft

75 000 Ft

Világjáró

Igényelt napok száma

Üzleti 25

Üzleti
Prémium Extra

Üzleti 50
utasbiztosítások díja (Ft/nap)

100–199

290

390

525

200–250

280

360

500

251–500

270

350

490

501–1000

260

340

480

330

450

1001–1500
1501–2000
2001–5000
5000 felett

250
vagy
egyedi díj

310

430

290

390

270

370

Világjáró

Igényelt napok száma

Üzleti 50

Üzleti Prémium Extra

utasbiztosítások díja (Ft/nap) Autó+ pótdíjjal
100–199

450

600

200–250

410

570

251–500

390

550

501–1000

380

535

1001–1500

365

500

1501–2000

340

470

2001–5000

310

415

5000 felett

285

385

Világjáró Bérletek
Éves Bérlet (egyhuzamban maximum 45 nap kint tartózkodás, területi hatály: Európa)
Féléves Bérlet (egyhuzamban maximum 30 nap kint tartózkodás, területi hatály: Európa)
Fuvarozó Éves Bérlet (tehergépkocsira, autóbuszra 1+1 fő)
(egyhuzamban maximum 30 nap kint tartózkodás, területi hatály: Európa)

Világjáró
Üzleti 25

Üzleti 50

Üzleti Prémium Extra

28 000

45 000

65 000

–

27 000

39 000

25 000

–

–

Keretnapos utasbiztosítás – ismertető
Ezt a termékünket olyan cégeknek ajánljuk, amelyeknél a dolgozók szélesebb köre gyakran, hosszabb vagy rövidebb időszakokra utazik
külföldre hivatalos ügyekben. Ugyancsak kedvező biztosítási forma versenyek, edzőtáborok kapcsán sportszövetségek, klubok, egyesületek részére.
Az utazók a megvásárolt keretnap erejéig biztosítással rendelkeznek külföldi útjaik során. Az egyes kiutazások ezt a keretnapszámot
csökkentik a biztosítási időszak (1 év) végéig. Ha a napok a biztosítási szerződés tartamán belül már korábban elfogynak, azonos feltételekkel további napok vásárolhatóak. Egy kiutazás alkalmával maximum 90 napos folyamatos külföldi tartózkodásra van mód. Egyedi
megállapodásokban lehetőség van ennél hosszabb, tartós kiküldetésre vonatkozó tartam kikötésére is.
A vállalat vagy az utazó nevére kötvény, illetve asszisztencia kártya kerül kiállításra. Utóbbit – amennyiben a vállalat nevére lett kiállítva
– bárki felhasználhatja a kiküldetése alatt. A munkatársak utazásainak ilyen formában történő biztosítása úgy aktiválható, hogy a cégnél
az utaztatással megbízott munkatárs(ak) az utazás kezdetét megelőzően a kiutazó(k) adatait lejelentik a Biztosító honlapján megtalálható
Utazóna nevű online nyilvántartási rendszerben.
Nagyobb mennyiségű – minimum 2 000 nap – vásárlása esetén lehetőség van lejelentés nélküli, utólagos elszámolással történő adminisztrációra is.
A napidíjak sávos díjazással, a vásárolt napok számának függvényében alakulnak: minél több napot vásárol a Szerződő, annál alacsonyabb egy nap díja.

Utasbiztosítási bérletek – ismertető
Ezt a biztosítási formát azoknak a vállalatoknak ajánljuk, amelyeknél csak a dolgozók szűkebb köre utazik gyakran, rövid időszakokra
külföldre.
A biztosításról a dolgozó nevére szóló egyedi kötvény kerül kiállításra. Szolgáltatásainkat mindhárom módozatban kínáljuk, de a Világjáró
Üzleti 25 utasbiztosítás esetében csak éves tartamra. A biztosítási szolgáltatások és fedezetek az egyes káresemények tekintetében
megegyeznek a keretnapos biztosítás szolgáltatásaival, azzal a kikötéssel, hogy Féléves utasbiztosítási bérlet tartama alatt két, míg Éves
utasbiztosítási bérlet és Fuvarozó Éves Bérlet tartama alatt maximum négy alkalommal érvényesíthető poggyászkárigény. Utasbiztosítási bérlethez Autó+ asszisztencia szolgáltatás nem igényelhető.
Az utasbiztosítási bérlet a munkáltató által aláírt nyilatkozattal együtt érvényes. A nyilatkozat értelmében a biztosítási bérlettel az adott
időtartam alatt tetszés szerinti alkalommal lehet külföldre utazni, de az egyszeri kint tartózkodás éves bérlet esetében 45, míg féléves
bérlet esetében 30 napban maximalizált (az egyedi megállapodásokban lehetőség van ezeknél hosszabb, tartós kiküldetésre vonatkozó
tartam kikötésére is). Az utasbiztosítási bérlet maximálisan egy évre köthető.

Fuvarozó Éves Bérlet – ismertető
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A Biztosító kockázatviselése Fuvarozó Éves Bérlet esetén a biztosítási szerződésben és/vagy a kötvényen megadott rendszámú jármű
menetlevelében feltüntetett személyekre, de legfeljebb két főre, egy sofőrre és egy kísérőre vonatkozik. A jármű forgalomból kivonása,
vagy elidegenítése esetében – feltéve, hogy az adott gépjárműre vonatkozóan a megszűnés napjáig nem történt kárkifizetés – az adott
gépjárműre kifizetett egyszeri díj a megszűnés napjáig számított időarányos részét a fentieket igazoló dokumentumok alapján a Biztosító visszatéríti, vagy helyette a Szerződő új gépjárművet vonhat be külön biztosítási díj megfizetése nélkül. A biztosítási szolgáltatások
és fedezetek az egyes káresemények tekintetében megegyeznek a Világjáró Üzleti 25 keretnapos biztosítás szolgáltatásaival, azzal a
kikötéssel, hogy Fuvarozó Éves Bérlet tartama alatt maximum négy alkalommal érvényesíthető poggyászkárigény. Autó+ asszisztencia
szolgáltatás ehhez a termékünkhöz nem igényelhető.

Termékeink igénylése
Keretnapok vásárlásához kérjük, töltse ki az Ajánlat vállalati utasbiztosításokra nyomtatványunkat, melyet honlapunkról tölthet le. A
Nyilatkozat kizárólag a munkáltató aláírásával hiteles. Az ajánlat aláírásának dátuma nem lehet későbbi, mint a biztosítási időszak kezdete.
Bérleteink kapcsán a Nyilatkozat utasbiztosítási bérlet megkötéséhez vagy Nyilatkozat Fuvarozó Éves Bérlet megkötéséhez
nyomtatványainkat szíveskedjék kitölteni.
A nyomtatványokat leadhatja Személyes Ügyfélszolgálatunkon a 1134 Budapest, Váci út 33. címen, vagy elküldheti központi címünkre:
levélben: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt., 1380 Budapest, Pf. 1076
e-mailben: utas.keretnap@union.hu
Keretnapos utasbiztosításra vonatkozóan egyedi ajánlatot is készítünk. Kérjük, ajánlatkérését az utas.keretnap@union.hu címre juttassa
el. Amennyiben Ön értékesítő partnerünk, az ajánlatkérést az utas.partner@union.hu címre várjuk.
Igénylését egyéb elérhetőségeinken – telefonon a 06 1 486 4343-as számon is jelezheti, ahol kollégáink utasbiztosítással kapcsolatos
kérdésekben is állnak szíves rendelkezésére.
A biztosítás a szerződéskötést követően az Ön által igényelt dátummal lép életbe, a biztosítási díj megfizetése után. Felhívjuk szíves
figyelmét, hogy a fenti nyomtatványok benyújtása még nem minősül szerződéskötésnek, vagyis a Biztosító kockázatviselése nem terjed ki
a szerződéskötést megelőzően tett külföldi utazások során bekövetkező károkra.
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