
Világjáró Üzleti utasbiztosítás
Biztosítási termékismertető

A társaság: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 

A termékek:  Világjáró Üzleti 15, Üzleti 30, Üzleti Prémium utasbiztosítások

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Kérjük, a biztosítás megvásárlása előtt olvassa el figyelmesen a Világjáró Üzleti utasbiztosítás  
Biztosítási Feltételeit.

Milyen típusú biztosításról van szó?
Utasbiztosítás vállalatoknak, keretnapok vagy éves bérlet igénylésével. A biztosító a biztosított személyét vagy vagyontárgyait külföldön 
ért káresemény kapcsán nyújt szolgáltatást.

Mire terjed ki a biztosítás?
Az utazással kapcsolatban felmerült főbb kockázatok a bekövetkezett kár mértékéig, de maximum a következő limitösszegig  
az alábbi kockázatokra:

A fedezetek teljes körű felsorolása az utasbiztosítási feltételben illetve a szolgáltatási táblázatban található.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
 Versenyeken, edzéseken való részvételre.

 Veszélyes vagy extrém sport közben bekövetkező károkra (pl.: búvárkodás 40 m alatt, síelés, snowboardozás, autó-motor 
sportversenyek, szikla-, fal- és hegymászás stb.).

 Olyan biztosítottra, aki a biztosító kockázatba lépésekor nem tartózkodott Magyarország területén.

 Háborús, polgárháborús cselekménnyel, harci eseménnyel, felkeléssel, lázadással, zavargással közvetlen összefüggésben 
bekövetkezett eseményekre.

 Külföldön, fizikai munkavégzés következtében bekövetkezett munkahelyi balesetre, amennyiben az adott munkavégzés  
a biztosítási szerződésben nincs részletezve.

 Olyan káreseményre, mely a Magyar Külügyminisztérium által nem ajánlott célországban, térségben következik be, ezzel  
a ténnyel közvetlen összefüggésben.

 A szerződő fél vagy a biztosított által jogellenesen, szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott balesetre.

 Olyan káreseményre, mely során a biztosított vagy a szerződő nem tesz eleget kármegelőzési vagy kárenyhítési 
kötelezettségének. 

 A személyiségi jog megsértéséből eredő károkra.

Üzleti 15 Üzleti 30 Üzleti Prémium

betegség 10 000 000 Ft 30 000 000 Ft 50 000 000 Ft

baleset 15 000 000 Ft 30 000 000 Ft 50 000 000 Ft

poggyász 120 000 Ft 200 000 Ft 350 000 Ft

jogvédelem 500 000 Ft 1 000 000 Ft 2 000 000 Ft

felelősségbiztosítás – 750 000 Ft 1 000 000 Ft

egyéb asszisztencia √ √ √



Milyen korlátozások vannak a biztosításban?
 Amennyiben az egészségügyi ellátást legkésőbb a biztosítási esemény bekövetkezését követő 48 órán belül nem 
jelentették be, a biztosító csökkentett térítést alkalmaz (kivéve a sürgős szükség esete). 

 Keretnapos biztosítás esetén a biztosító kockázatviselése kiutazásonként maximum 90 napra, éves bérlet esetén maximum 
45 napra, féléves bérlet esetén maximum 30 napra terjed ki. 

 80. év feletti biztosított esetén az orvosi kezelés költségeit kizárólag balesetből eredő sérülés(ek) esetén vállalja a biztosító.

 Baleseti kórházi napi térítést Európa területén abban az esetben térít a biztosító, ha a biztosított Európai Egészségbiztosítási 
Kártyája (EEK-kártya) fedezi a gyógykezelés költségeit.

 Műszaki cikkek és tartozékaik személygépkocsiból történő ellopása esetén a biztosító mentesül a kártérítés alól.

 Baleset miatti szemüvegpótlás maximum 200 euróig térül.

Hol érvényes a biztosítás?
 A biztosító kockázatviselése Magyarországot kivéve az egész világra kiterjed, de egyes bérletek esetén a biztosítás  

területi hatálya Európa. 

 Gépjármű assistance szolgáltatások tekintetében a területi hatály a földrajzi Európa területére vonatkozik.

Milyen kötelezettségei vannak a szerződőnek, illetve a biztosítottnak?
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 információ adási kötelezettség terheli.

Mikor és hogyan kell fizetni?
A biztosítási díj az ajánlat megtételekor, de legkésőbb a kötvény átvételekor esedékes.

Mi a kockázatviselés kezdete és vége? 
A biztosító kockázatviselése a megkötött szerződés alapján kiállított kötvényen a biztosítás kezdetének megjelölt nap  
0 órájától, a díjjal kiegyenlített nap 24. órájáig tart. Keretnapok vonatkozásában az egy adott külföldi utazás kapcsán  
a biztosító kockázatviselése Magyarország területének elhagyása pillanatában kezdődik és Magyarország területére való  
ismételt belépésig tart.

Hogyan szüntethető meg a szerződés?
Ha a biztosító kockázatviselésének kezdete előtt a biztosítási esemény bekövetkezett, bekövetkezése lehetetlenné vált vagy  
a biztosítási érdek megszűnt, a szerződés vagy annak megfelelő része megszűnik. 

Ha a biztosító kockázatviselésének tartama alatt a biztosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné vált vagy a biztosítási érdek 
megszűnt, a szerződés vagy annak megfelelő része megszűnik.

A biztosítás díját vissza kell fizetni, ha a biztosítást olyan személy köti, vagy olyan személy részére kötik meg, aki a biztosítás 
feltételei szerint nem biztosítható, és a biztosító ezen okra hivatkozva a bejelentett kárigényt elutasítja.

Ny.sz.: 80104


