EUB Belföldi utasbiztosítás – Segítségnyújtás felső fokon
Termékismertető

Idén belföldre tervezi kikapcsolódását? Magyarországon pihen? – Kösse meg utasbiztosítását belföldre!
Itthon Magyarországon – mégis otthonról távol?
Ahol nincs ott az ismerős orvos, a megszokott autószerelő, és ki tudja, hol van egy ügyeletes gyógyszertár?

A Belföldi Utasbiztosítást Magyarország területi határain belüli utazásokra ajánljuk azoknak, akik szeretnék
magukat biztonságban tudni a belföldi kikapcsolódás során is egy betegségből vagy balesetből adódó váratlan
helyzetben.
A termék a külföldi utasbiztosításokra jellemző szolgáltatásokat tartalmazza belföldre:







24 órás segítségnyújtó szolgáltatás, a helyismeret, az utas ismeretlen helyen, váratlan helyzetben történő
kiszolgálása
Egészségügyi segítségnyújtás
Utazási segítségnyújtás
Gépjármű-segítségnyújtás
Balesetbiztosítás
Poggyászbiztosítás

A megfelelő fedezeti szint (Belföldi Barangoló, Aktív Pihenés) kiválasztásához kérjük, vegye figyelembe az
utazás típusát és egyéni igényeit!
A Belföldi Barangoló csomagot a passzív kikapcsolódásra, városlátogatásra, wellness hétvégére indulóknak
(családoknak, pároknak, nyugdíjasoknak, osztálykirándulásra induló gyerekeknek) ideális biztonságot nyújt
nagyon kedvező díjon.
Az Aktív Pihenés csomagot elsősorban azoknak való, akik belföldi utazásukat szeretik intenzív programokkal,
sporttevékenységgel megtölteni, mivel ennél a csomagnál a biztosítási fedezet több sportra és ahhoz
kapcsolódó sporteszközre is kiterjed (jetski, vízisí, szikla- és falmászás, vadvízi evezés, vadászat, quad, surf,
kitesurf, barlangászat, kerékpár) bővebb szolgáltatásokkal.
Önnek ajánljuk amennyiben,









Kerékpározik, mert tartalmaz:
• jogvédelem és felelősségbiztosítást,
• poggyászbiztosítást kerékpárra vonatkozóan baleset, közlekedési baleset esetén
Sportos szabadidős tevékenységet folytat, mert tartalmaz:
• jogvédelem és felelősségbiztosítást
• poggyászbiztosítást sporteszközökre vonatkozóan baleset, közlekedési baleset esetén fedezet
szabadidős sportokra (jetski, vízisí, quad stb,)
Autóval utazik, mert tartalmaz:
• jogvédelem biztosítást
• gépjármű-segítségnyújtást közlekedési baleset esetén
Csapatépítő tréningeken vesz részt, mert
•
fedezetet nyújt tipikus tréning és szabadidősportokra pl. falmászás
Vadászik, mert tartalmaz:
•
jogvédelem és felelősségbiztosítást

Belföldi utasbiztosítás – Segítségnyújtás felsőfokon
Biztosítási termék neve:
Biztosítási díj (egyéni tarifa 80 éves korig):
max. 3 napos utazásra:
max. 8 napos utazásra:
max. 15 napos utazásra:
max. 30 napos utazásra:
Gyermek-kedvezmény - 18 év alatti, nagykorú
hozzátartozóval utazó gyermek részére:
Csoportos-kedvezmény – min. 15 fős csoport részére:
egy napos utazásra:
2-30 napos utazásra - napidíj az első naptól kezdődően:
A) Egészségügyi segítségnyújtás
Egészségügyi információs szolgáltatások
Átszállítás a lakóhelyhez közeli kórházba
Hazaszállítás a távoli kórházból a lakóhelyre
Taxi- és telefonköltségek térítése
Holttest hazaszállítása
B) Utazási segítségnyújtás
Beteglátogatás
Gyermek hazaszállítása
Beteg gyermek látogatása
Sofőr-küldés a biztosított betegsége vagy balesete esetén
Hozzátartozó szállásköltsége kórházi kezelés alatt
C) Gépjármű-segítségnyújtás – közlekedési baleset esetén
Autómentés megszervezése, szervízbe szállítás
Hazaszállítás autómentővel
Utas továbbutazásának megszervezése
Visszautazás megjavított gépjárműért vagy - ha a gépjármű
nem javítható - hazautazás megszervezése
Telefon- és faxköltségek megtérítése
Rendőrségi jegyzőkönyv költségének megtérítése személyi
sérülés nélküli balesetek esetén
D) Balesetbiztosítás
Baleseti eredetű halálra vonatkozó biztosítás
Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodásra vonatkozó
biztosítás (100 %)
Baleseti kórházi napi térítés
Csonttörésre vonatkozó kiegészítő szolgáltatás
E) Poggyászbiztosítás
Útipoggyász baleset miatti sérülése esetén
- tárgyankénti limit
- ezen belül útiokmányok pótlása
F) Jogvédelmi segítségnyújtás
a) óvadék és a felmerülő költségek megfizetése
b) ügyvéd munkadíja
G) Felelősségbiztosítás
- a Biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettség megtérítése

„Belföldi barangoló”

„Aktív pihenés”
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Megj.: A jogvédelmi biztosítási fedezet díja az „Aktív pihenés” nevű termékre vonatkozóan a teljes díj 7,7 %-a.

