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Szolgáltatások és díjak (Ft)

AIR & CRUISE
EXTRA

AIR & CRUISE
TOP

Beépített Csoportos
1 030
680
Sport fedezet Air & Cruise termékek esetén: búvárkodás (40 m-ig), surf, kitesurf, windsurf, “banán”, “air-chair”, vizisí, vitorlázás, tengeri kajak, jetski, quad, parasailing, vadászat
Sportfelszerelés fedezet Air & Cruise termékek esetén: búvár-, surf-, kitesurf-, windsurf- és vizisí, valamint tengeri kajak-felszerelés
A) Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás
Orvosi és mentési költségek térítése összesen (Ha az A) 2.1.(2) pontban meghatározott feltételek nem teljesülnek, a Biztosító a
100 000 000
65 000 000
felmerült költségek megtérítését legfeljebb 150 €-ig vállalja):
Ezen belül:
20 000 000
10 000 000
– mentôhelikopteres mentés
10 000 000
5 0 00 000
– hegyi- és vizi mentés
10 000 000
5 000 000
– mentôautóval történô szállítás
10 000 000
3 000 000
– hiperbár-kamrás kezelés
10 000 000
5 000 000
– mentôhelikopteres szállítás szárazföldi egészségügyi ellátóhoz
€ 500
€ 400
– sürgôsségi fogászati ellátás
40 000
35 000
– kórházi napi térítés a biztosított részére, ha a kórházi költségek megtérítése EEK vagy más biztosítás alapján történik (EEK esetén a
táblázatban szereplô összeg 80%-ig)
Hazaszállítás megszervezése, a felmerült többletköltségek térítése (mentôrepülôgépes szállítás is orvosilag indokolt esetben)
limit nélkül
limit nélkül
Egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatások:
24 órás magyar nyelvû segítségnyújtás
Holttest hazaszállításának megszervezése, a felmerült költségek térítése
limit nélkül
limit nélkül
B) További utazási segítségnyújtás
Hazautazás idôpontjának változása betegség vagy baleset miatt
– Biztosított részére szállásköltség összesen (max. 7 éj)
€ 500
€ 300
– utastárs részére szállásköltség összesen (max. 7 éj)
€ 500
€ 300
– u tastársnak a Biztosítottal egy idôben történô hazautazása miatt felmerülô közlekedési
többletköltségek térítése:
500 000
200 000
Utastárs szállásköltségének térítése a Biztosított kórházi tartózkodása alatt összesen (max. 7 éj)
€ 500
€ 300
Beteglátogatás: – közlekedési költségek
1 000 000
400 000
– szállásköltség összesen (max. 7 éj)
€ 500
€ 300
Gyermek hazaszállítása
1 000 000
400 000
Idô elôtti hazautazás otthoni hozzátartozó betegsége vagy halála miatt
500 000
200 000
Tolmácsszolgálat betegség, baleset vagy gépjármû meghibásodása esetén
30 000
15 000
Felkutatás, mentés idôjárási körülmények miatt (10%, de minimum € 100 önrész)
2 000 000
1 000 000
Pénzsegély-közvetítés
800 000
200 000
Információ útiokmány elvesztése esetén
Szolgáltatás
Szolgáltatás
Otthon-védelem váratlan hazautazásra vonatkozó szolgáltatás
500 000
200 000
Telefonos orvosi tanácsadás magyar nyelven
24 órás szolgáltatás
24 órás szolgáltatás
Az utazás folytatása vagy a hazautazás megszervezése, ha szárazföldi orvosi ellátás miatt a hajóút félbeszakadt
500 000
200 000
C) Gépjármû-segítségnyújtás alapszolgáltatások
Információ autómentô-cégrôl
Szolgáltatás
Szolgáltatás
Sofôr küldés a Biztosított betegsége vagy balesete esetén
300 000
100 000
D) Balesetbiztosítás
Baleseti eredetû halálra vonatkozó biztosítás
4 000 000
3 000 000
Légikatasztrófa biztosítás (a baleseti halál szolgáltatáson felül)
4 000 000
3 000 000
Baleseti eredetû maradandó egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás
8 000 000
3 000 000
(100 % - egyéb esetben a biztosítási feltételek szerint megállapított összeg)
Baleseti kórházi napi térítés
2 000
1 000
E) Poggyászbiztosítás
Útipoggyászra és útiokmányra vonatkozó térítés összesen
400 000
300 000
Ezen belül:
– tárgyankénti limit
100 000
80 000
– csomagonkénti limit
200 000
140 000
– útiokmányok pótlására vonatkozó költségtérítés
limit nélkül
15 000
– bankkártya-pótlás költségeinek megtérítése
10 000
5 000
– sporteszközökre vonatkozó biztosítás összesen
200 000
150 000
– ú tiokmányok pótlásával kapcsolatos külföldi utazási és konzulátusi költségek megtérítése
50 000
25 000
– „laptop-biztosítás” (hordozható számítógépekre vonatkozó szolgáltatás) összesen
100 000
–
– Strandlopás Plusz
40 000
30 000
Kiegészítô poggyászbiztosítás légi- vagy hajótársaság kezelésében bekövetkezô poggyászkár esetén
100 000
50 000
– ezen belül poggyász-sérülésre vonatkozó térítés
50 000
25 000
F) Poggyászkésedelem (külföldön)
Sürgôsségi vásárlások térítése
– 6-12 óra közötti poggyászkésedelem esetén
10 000
–
– 12 órát meghaladó, legfeljebb 24 órás poggyászkésedelem esetén
40 000
10 000
– 24 órát meghaladó poggyászkésedelem esetén
80 000
50 000
G) Járatkésés külföldön és hazaérkezéskor
20 000
Járatkésés – külföldön (sürgôsségi vásárlások térítése)
40 000
5 000
Járatkésés – külföldön (sürgôsségi vásárlások térítése)
20 000
H) Közlekedési baleset miatt légijárat lekésés
Közlekedési baleset miatt repülôjárat lekésése
100 000
25 000
I) Felelôsségbiztosítás és jogvédelem
Személyi sérülésbôl eredô dologi károk és orvosi ellátás költségeinek megtérítése, óvadék és a felmerülô költségek megfizetése,
8 000 000
2 000 000
ügyvéd munkadíja
J) Szállodai- és kemping-felelôsségbiztosítás
– kártérítési összeg megtérítése (10% önrész)
150 000
60 000

L) Flash-kártya biztosítás
– Flash kártyán tárolt digitális fotók helyreállítása

külön díjfizetés
külön díjfizetés
ellenében választható ellenében választható

*Gyermek-kedvezmény igénybevétele esetén az A) rész kivételével a szolgáltatási limitek felezôdnek.

A biztosítási termékekre vonatkozó részletes tájékoztatást az EUB2014-01U2 jelû biztosítási feltételek tartalmazzák.

