
Mapfre Asistencia Útlemondás biztosítás 
Biztosítási termékismertető 
A társaság: 

 Mapfre Asistencia Compania Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., Spanyol Királyságban bejegyzett 
biztosító társaság, mely a biztosítási szerződést a Magyar Nemzeti Bank által bejegyzett és felügyelt Mapfre 
Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepén keresztül köti meg 

A termék: 

Safe & Go 

A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a termék Általános és 
Különös Szerződési Feltételeiben érhető el! 

Milyen típusú biztosításról van szó? 
  Útlemondás biztosítás 

Mire terjed ki a biztosítás? 
 Külföldi utazás lemondására betegség, baleset, elbocsájtás, pótvizsgázás, lakástűz esetén

 Mire nem terjed ki a biztosítás? 
 Utazás megkezdése után bekövetkező eseményekre

 Utazási iroda csődjére

 Természeti katasztrófára

 Terrorizmusra

 Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben? 
! A biztosítási szolgáltatáshoz 20% önrész és felső térítési korlát tartozik

! Legfeljebb 90 napos utazásra érvényes

! 70 évnél idősebb személyekre nem köthető

! A Biztosítottnak állandó bejelentett magyarországi lakcímmel és érvényes magyar társadalombiztosítással
kell rendelkeznie

! Csak a feltételekben felsorolt biztosítési eseményekre érvényes

! A Biztosító 20% önrészt alkalmaz útlemondás esetén

Hol érvényes a biztosításom? 
 A föld összes országa

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban? 
 Biztosítási esemény mielőbbi bejelentése 
 Káreseménnyel kapcsolatos számlák, bizonylatok megőrzése és eljuttatása a Biztosítóhoz 
  A kár megelőzése és enyhítése 
  Kárbejelentő formanyomtatvány kitöltése és eljuttatása a Biztosítóhoz 

Mikor és hogyan kell fizetnem? 
Szerződéskötéskor, egy összegben 
Bankkártyával, vagy banki átutalással 

Mikortól meddig tart a kockázatviselés? 
  Szerződéskötést követő nap 0 órától az utazás kezdő napjának 0 órájáig érvényes a biztosítás 

Hogyan szüntethetem meg a szerződést? 
Kockázatba lépés előtt a Biztosító értesítésével 
Kockázatba lépés után a szerződés nem mondható fel 
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