
Kérjük, figyelmesen olvassa el a K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szerződé-
si feltételeit, amely részletesen tartalmazza a termékre vonatkozó tudnivalókat.

Milyen típusú biztosításról van szó?

A K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás fedezi a Biztosított balesetét követően felmerülő egész-
ségügyi költségeket, megtéríti a vagyontárgyainak kárát és a nap 24 órájában nyújt asszisztencia szolgáltatást.

K&H biztostárs utazási 
segítségnyújtás és biztosítás
Biztosítási termékismertető
A társaság: K&H Biztosító Zrt.
H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

A termék: 
K&H biztostárs utazási 

segítségnyújtás és biztosítás

Mire terjed ki a biztosítás?

	 egészségügyi segítségnyújtás és bizto-
sítás

 utazási segítségnyújtás és biztosítás
 balesetbiztosítás
 poggyászbiztosítás
 jogvédelmi segítségnyújtás és biztosítás
 személyi felelősségbiztosítás

Az alapbiztosítás az Ön választása szerint 
kiegészíthető az alábbi biztosítási esemé-
nyekre nyújtott fedezetekkel:
• gépjármű segítségnyújtás és biztosítás









Mire nem terjed ki a biztosítás?

A Biztosító nem téríti meg például: 
 a felmerült nem vagyoni károk, 
 hivatásszerű fizikai munkavégzés során 

bekövetkezett károk, 
 veszélyes sportok 
 versenyszerűen (leigazolt versenyző-

ként) űzött valamennyi sporttevékeny-
ség és az ezekkel kapcsolatos edzések 
során bekövetkezett események







Hol érvényes a biztosításom? 

	 A biztosítás Magyarország, és külföldi Biztosított állampolgár esetén az állandó lakóhelye szerinti 
ország kivételével a világ összes országára érvényes, de nem terjed ki azon országok vagy térsé-
gek területére, amelyek a kockázatviselés első napján vagy a Biztosított által az adott országba/
területre történő beutazás napján Magyarország Külügyminisztériuma által nem javasolt utazási 
célországok és térségek között szerepelnek.
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Milyen korlátozások vannak a bizto-
sítási fedezetben?

A Biztosító mentesül a károk megtérítése 
alól többek között ha 
! elmulasztja a biztosítási esemény előírá-

soknak megfelelő bejelentését és emiatt 
lényeges körülmények kideríthetetlenné 
válnak, 

! a kárt jogellenesen, szándékosan vagy 
súlyosan gondatlanul a Biztosított,  
a Szerződő, a velük közös háztartásban 
élő hozzátartozója vagy a Kedvezmé-
nyezett okozta.



Mikor és hogyan kell fizetnem?

A biztosítási időszak teljes tartamára eső biztosítási díj a szerződéskötéskor egy összegben bank-
kártyával fizetendő.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

A távértékesítés keretében kötött szerződések esetén a szerződéskötés napjától számított tizennégy 
napon belüli, indoklás nélküli elállási (felmondási) jog illeti meg. 
Abban az esetben nem illeti meg a Szerződőt az elállási (felmondási) jog, ha a szerződés rövid idő-
tartamú (nem haladja meg az egy hónapot).
A fentiektől eltérő esetben a biztosítás hatályba lépését megelőzően a biztosítási kötvények teljes 
áron visszaválthatóak.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

A K&H biztostárs utasbiztosítás maximum a megkötött csomagra vonatkozó tartamra (28 nap vagy 
365 nap) köthető. A Biztosító kockázatviselése legkorábban a biztosítási díj megfizetését követően 
azonnal vagy a Szerződő által meghatározott későbbi nap 0. órájakor kezdődik és a díjjal kiegyenlí-
tett utolsó nap 24. órájáig tart.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?

• tájékoztatási kötelezettség
• közlési és változás-bejelentési kötelezettség
• kárbejelentési kötelezettség
• díjfizetési kötelezettség


