ÉVES BÉRLETEK
Európai Utazási Biztosító Zrt. • Általános Információ – EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38. • Tel.: +36 1 452 3580 • www.eub.hu • ugyfelszolgalat@eub.hu

2019. május 13-tól visszavonásig
Díjak és szolgáltatások (Ft - ettôl eltérô esetben külön jelölve)

AIR & CRUISE
EXTRA

AIR & CRUISE
TOP

AIR NÍVÓ ÉVES
BÉRLET

72 700
57 350
20 450
ÉVES BÉRLET – (70 éves korig) Ft/fô/év:
ÉLETKOR PÓTDÍJ 70-80 év között
100 000
100 %
100%
SPORT-EXTRA pótdíj
50 %
50 %
50%
TERÜLETI HATÁLY
EURÓPA
VILÁG-2
VILÁG-2
Biztosított utazások maximális idôtartama kiutazásonként
30 nap
30 nap
15 nap
Sport fedezet: kizárólag nem versenyszerû tevékenység keretében): búvárkodás légzôkészülékkel vagy anélkül 40 méteres vízmélységig, motorcsónakkal vontatott „banán” és
gumitömlô, vízisí, wakeboard, jetski, vadászat, quad-dal (három- vagy négykerekû motor) és terepjáróval történô túrázás vagy gokartozás kizárólag turista illetve hobby célú –
szolgáltatói szerzôdés alapján igénybevetett, díjköteles – szervezett programok keretében a szervezô cég tulajdonában lévô jármûvekkel, parasailing (motorcsónakkal vontatott
ejtôernyô), vitorlázás (kivéve szólóvitorlázás) a Földközi-tenger teljes területén, ezen kívül esô területeken pedig kizárólag a parttól legfeljebb 20 tengeri mérföld távolságig, valamint
a parttól legfeljebb 1 km-es távolságig a következô sportok: kitesurf, surf, windsurf, tengeri kajak.
Sportfelszerelés fedezet Air & Cruise termékek esetén: búvár-, surf-, kitesurf-, windsurf- és vizisí, valamint tengeri kajak- és horgász-felszerelés és vitorlás ruházat
A) Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás
Orvosi és mentési költségek térítése összesen
Ezen belül:
– mentôhelikopteres mentés
– hegyi- és vizi mentés
– mentôautóval történô szállítás
– hiperbár-kamrás kezelés
– mentôhelikopteres szállítás szárazföldi egészségügyi ellátóhoz
– sürgôsségi fogászati ellátás
– kórházi napi térítés a biztosított részére, ha a kórházi költségek megtérítése EEK vagy más biztosítás
alapján történik (Ft/kórházban töltött éjszaka)
– egyensúlyban lévô krónikus betegségek váratlan rosszabbodása esetén felmerülô költségek
(EEK országokban kizárólag az érvényes EEK alapján meg nem térülô költségek)
Hazaszállítás megszervezése, a többletköltségek térítése
Egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatások
Holttest hazaszállításának megszervezése, a felmerült költségek térítése
B) További utazási segítségnyújtás
Hazautazás idôpontjának változása betegség vagy baleset miatt
– Biztosított részére szállásköltség összesen (max. 7 éj)
– utastárs részére szállásköltség összesen (max. 7 éj)
– u tastársnak a Biztosítottal egy idôben történô hazautazása miatt felmerülô közlekedési
többletköltségek térítése:
Utastárs szállásköltségének térítése a Biztosított kórházi tartózkodása alatt összesen (max. 7 éj)
Beteglátogatás: – közlekedési költségek
– szállásköltség összesen (max. 7 éj)
Gyermek hazaszállítása
Idô elôtti hazautazás otthoni hozzátartozó betegsége vagy halála miatt
Tolmácsszolgálat betegség, baleset vagy gépjármû meghibásodása esetén
Felkutatás, mentés idôjárási körülmények miatt (10%, de minimum € 100 önrész)
Pénzsegély-közvetítés
Információ útiokmány elvesztése esetén
Otthon-védelem váratlan hazautazásra vonatkozó szolgáltatás
Telefonos orvosi tanácsadás magyar nyelven
Az utazás folytatása vagy a hazautazás megszervezése, ha szárazföldi orvosi ellátás miatt a hajóút félbeszakadt
Információ autómentô-cégrôl
Sofôr küldés a Biztosított betegsége vagy balesete esetén
Kisállat biztosítás baleset esetén
C) Balesetbiztosítás
Baleseti eredetû halálra vonatkozó biztosítás
Légikatasztrófa biztosítás (a baleseti halál szolgáltatáson felül)
Baleseti eredetû maradandó egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás
(100 % - egyéb esetben a biztosítási feltételek szerint megállapított összeg)
Baleseti kórházi napi térítés
D) Poggyászbiztosítás
Jogtalan eltulajdonítás, közlekedési baleset és gépjármûben mûszaki tûz, elemi kár, és személy súlyos
balesetével összefüggô károk esetén összesen, ezen belül:
– mobiltelefonra és hordozható számítógépekre vonatkozó szolgáltatás összesen
– útiokmányok pótlására vonatkozó költségtérítés
– rendôrségi jegyzôkönyv beszerzésével, illetve útiokmányok konzulátuson történô pótlásával kapcsolatos
külföldi utazási és ügyintézési költségek megtérítése együttesen legfeljebb:
– bankkártya-pótlás költségeinek megtérítése
Légi- vagy hajótársaság kezelésében igazolt eltûnés vagy sérülés összesen, ezen belül:
– hordozható számítógép és kamera fedezet, ha az jogszabály alapján nem szállítható kézipoggyászként
– sérült poggyász javítása vagy pótlása
Bármely biztosítási eseményre érvényes limitek:
– tárgyankénti limit
– csomagonkénti limit
– sporteszközökre vonatkozó biztosítás összesen
E) Poggyászkésedelem (odaúton) (kárbiztosítás)
– 6-12 óra közötti poggyászkésedelem esetén
– 12 órát meghaladó, legfeljebb 24 órás poggyászkésedelem esetén
– 24 órát meghaladó poggyászkésedelem esetén

150 000 000

75 000 000

30 000 000

20 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
€ 500
25 000

10 000 000
5 0 00 000
5 000 000
4 000 000
5 000 000
€ 400
15 000

5 000 000
2 500 000
2 500 000
2 000 000
–
€ 300
10 000

10 000 000

5 000 000

2 500 000

limit nélkül
limit nélkül
limit nélkül
24 órás magyar nyelvû segítségnyújtás
limit nélkül
limit nélkül
limit nélkül

€ 500
€ 500

€ 300
€ 300

€ 150
€ 150

500 000
€ 500
1 000 000
€ 500
1 000 000
500 000
30 000
2 000 000
800 000
Szolgáltatás
500 000
24 órás szolgáltatás
500 000
Szolgáltatás
300 000
30 000

200 000
€ 300
400 000
€ 300
400 000
200 000
15 000
1 000 000
200 000
Szolgáltatás
200 000
24 órás szolgáltatás
200 000
Szolgáltatás
100 000
15 000

100 000
€ 150
200 000
€ 150
200 000
100 000
–
500 000
100 000
Szolgáltatás
100 000
24 órás szolgáltatás
–
Szolgáltatás
50 000
–

4 000 000
4 000 000

3 000 000
3 000 000

1 500 000
500 000

8 000 000

3 000 000

1 500 000

2 000

1 000

–

500 000

300 000

200 000

300 000
limit nélkül

100 000
15 000

50 000
5 000

50 000

25 000

10 000

20 000
500 000
100 000
50 000

10 000
350 000
50 000
25 000

5 000
225 000
25 000
10 000

100 000
250 000
250 000

80 000
150 000
150 000

50 000
70 000
(T) (R) 100 000

10 000
40 000
80 000

–
10 000
50 000

–
–
10 000

F) Járatkésés külföldön és hazaérkezéskor (4 órán túli)
40 000
Járatkésés – külföldön (sürgôsségi vásárlások térítése)
20 000
Járatkésés hazaérkezéskor (közlekedési és szállás többletköltségek térítése)
G) Air Assistance – kártérítési összeg behajtása légitársaságoktól
– légitársasági kártérítés behajtásának ügyintézési költsége
€ 150
H) Menetrendszerû légi-, vízi, vagy szárazföldi tömegközlekedési eszközök lekésése esetén a továbbutazás többletköltségei
– közlekedési és szállás-többletköltségek
150 000
I) Felelôsségbiztosítás és jogvédelem
Személyi sérülésbôl eredô dologi károk és orvosi ellátás költségeinek megtérítése, eljárási költségek
8 000 000
megfizetése, ügyvéd munkadíja
J) Szállodai- és kemping-felelôsségbiztosítás
150 000
– kártérítési összeg megtérítése (10% önrész)

Díjak és szolgáltatások (Ft - ettôl eltérô esetben külön jelölve)

Extrémsport fedezet:

Versenysport fedezet (kivéve autó-motorsport és a Sport Extra kiegészítôvel nem fedezett extrém sportok)
Sportfelszerelés-fedezet (Poggyászbiztosításon belül)

AIR & CRUISE
EXTRA

20 000
5 000

–
–

€ 150

€ 150

50 000

–

2 000 000

500 000

60 000

40 000

AIR & CRUISE
TOP

AIR NÍVÓ ÉVES
BÉRLET

– a földrajzi Európa területén – a Szovjetunió utódállamainak kivételével
– vállalja a kockázatviselést: sziklamászás, hegymászás, mesterséges
falmászás, rafting, hótalpas túrázás, vadvízi evezés, canyoning,
hydrospeed, mountainbike (kivéve downhill), triál- és BMX-kerékpár
használata,
– a Földközi-tenger teljes területén: vitorlázás (kivéve szólóvitorlázás),
– a Biztosító a szerzôdés területi hatályán belül bárhol vállalja a
kockázatviselést: búvárkodás légzôkészülékkel vagy anélkül 40 méteres
vízmélységig, jetski, vízisí, wakeboard használata, motorcsónakkal
vontatott ejtvernyô (parasailing), motorcsónakkal vontatott ”banán”
és gumitömlô, vadászat, zip-line, quad-dal (három- vagy négykerekû
motor) és terepjáróval történô túrázás vagy gokartozás kizárólag turista
illetve hobby célú, nem versenyszerû – szolgáltatói szerzôdés alapján
igénybevetett, díjköteles – szervezett programok keretében a szervezô
cég tulajdonában lévô jármûvekkel, vitorlázás – szólóvitorlázás kivételével
– legfeljebb a parttól számított 20 tengeri mérföld távolságig lovaglás és
fogathajtás, téli sportok (fun parkban is), jégkorong, karate, cselgáncs
(judo), birkózás, kempo, taekwondo, capoeira, kendo, aikido, valamint a
parttól legfeljebb 1 km-es távolságig a következô sportok: kitesurf, surf,
windsurf, tengeri kajak és flyboard, terepfutás (Spartan race), országúti
kerékpározás illetve motorozás közúton 3 500 méter tengerszint feletti
magasság fölött, valamint – kizárólag az adott sportágban igazolt
sportolók által szakszövetség vagy- egyesület által szervezett edzés
vagy verseny keretein belül végzett sporttevékenységre:vívás (kard, tôr,
párbajtôr szakágakban) és mûugrás.
Szolgáltatás
Szolgáltatás
Szolgáltatás
limit 50%-ig
limit 50%-ig
limit 50%-ig

A biztosítási termékekre vonatkozó részletes tájékoztatást az EUB2019-01U1 jelû biztosítási feltételek tartalmazzák.

