Biztosítási termékismertető

Jelen biztosítási termékismertetőben leírtak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek.
Részletes információkról kérjük tájékozódjon a mindekor hatályos biztosítási feltételekből.
Feltételrendszer: Colonnade World Business Utazási baleset- és betegségbiztosítás | Szerződési Feltételek 001-2018
Milyen típusú biztosításról van szó?
Nemzetközi utasbiztosítási bérlet.

Mire terjed ki a biztosítás?
Biztosítási összegek Ft-ban
Silver verzió

Gold verzió



✓Sürgősségi orvosi és utazási költségek
Mely tartalmazza:
Utazási és szállásköltségek családtag és helyettesítő részére
Sürgősségi fogászati kezelés
✓Szállítás, hazaszállítás
Mely tartalmazza:
Szállítás, hazaszállítás, holttest hazaszállítása
Temetési költségek Magyarország határain kívül
✓Jogi költségek
✓Személyi felelősségbiztosítás
Gyógyászati költségek és dologi kár
✓Személyes vagyontárgyak
Mely tartalmazza:
Utazási és szállásköltség, valamint újrabeszerzés költsége személyi okmányok,
jegyek és utazási dokumentumok elvesztése esetén
Poggyászkésés - 4 órán túli késés esetén
✓Pénz
Mely tartalmazza:
Utazási csekkek, utazási jegyek ellopása elvesztése, bankkártya, hitelkártya
illetéktelen felhasználása
Készpénz
✓Útlemondás, Utazás megszakítása, Járatkésés
Mely tartalmazza:

Járat késés maximum:


22 000 000

110 000 000

125 000

125 000

Limit nélkül

Limit nélkül

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

20 000 000

50 000 000

300 000

400 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

100 000

100 000

500 000

500 000

15 000/óra
max. 100 000

15 000/óra
max. 100 000

60 000/nap
max. 420 000

60 000/nap
max. 420 000















✓Emberrablás, váltságdíj


✓Asszisztencia szolgáltatások
24 órás szolgálat, orvosi személyzet, orvosi tanácsadás, időpont egyeztetés,
kórházi felvétel megszervezése, közvetlen számlázás, légi mentés, gyógyszerek
rendelkezésre bocsátása, elvesztett úti okmányok pótlásának megszervezése,
sürgős üzenetek továbbítása, biztosított gyermekének hazaszállítása, családtag
sürgősségi utazásának megszervezése
✓Asszisztencia szolgálat telefonhívás költsége:
✓Baleseti halál / Maradandó rokkantság
✓Tömegközlekedési eszközön bekövetkezett baleseti halál

Tartalmazza

20 000
5 000 000
3 000 000

Tartalmazza

20 000
7 000 000
6 000 000

Mire nem terjed ki a biztosítás?
A biztosító nem nyújt biztosítási szolgáltatást (nem
fizet kártérítést) olyan kár tekintetében, amely
közvetlenül vagy közvetve az alábbi okok miatt
következett be, amelyhez az alábbi okok
hozzájárultak, vagy amely az alábbi okokból ered:
Ionizáló sugárzás vagy radioaktivitással történt
szennyeződés, mely nukleáris üzemanyagból vagy
bármilyen, nukleáris üzemanyag elégetéséből
keletkezett nukleáris hulladék következménye;
radioaktív mérgező robbanóanyag vagy egyéb
veszélyes tulajdonságú nukleáris létesítmény,
illetve annak nukleáris komponense;
patogén vagy mérgező biológiai vagy vegyi
anyagok szétszóródása, alkalmazása vagy
kiengedése;
háború (függetlenül attól, hogy hivatalosan hadat
üzentek-e), kivéve, ha a biztosító írásban eltekint
ennek a kizárásnak az alkalmazásától;
terrorizmus, kivéve, ha a biztosító írásban eltekint
ennek a kizárásnak az alkalmazásától;
saját elhatározásból történt önmegsebzés,
öngyilkosság, illetve annak kísérlete,
bűncselekmény elkövetése vagy annak kísérlete;
repülés, kivéve, ha az polgári repülés utasaként,
menetrendszerű légi-járaton vagy charter járaton
történik;
olyan baleset, melyet bizonyítottan alkoholos
befolyás hatása alatt szenvednek el és/vagy olyan
gyógyszer vagy gyógyszerek hatására, melyeket
nem orvos írt fel, és/vagy az orvosi recept szerinti
gyógyszer szedése nem a gyártó utasításának
megfelelően történt;
AIDS/HIV, vagy bármilyen nemi úton terjedő
betegség;
aktív részvétel veszélyes sportban, beleértve az
ejtőernyőzést, sárkányrepülést, para-sailing,
kijelölt sípályán kívüli síelést, könnyűbúvárkodást,
amatőr barlangkutatást és kötélugrást, továbbá a
katonai, rendőri, vagy félkatonai szervezet
szolgálatában végrehajtott kiképzés vagy
feladatvégzés, kivéve, ha a biztosító kifejezetten
és írásban eltekint valamely kizárásnak az
alkalmazásától;
bármilyen a biztosítási időszak kezdete előtt
fennálló testi sérülés vagy betegség;
olyan testi sérülés, amelyet a biztosított bármely
sporttevékenységben való hivatásszerű részvétele
során vagy annak eredményeként szenvedett el.
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Milyen korlátozások vannak a biztosítási
fedezetben?
A biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettség alól,
amennyiben
a biztosított halálát a kedvezményezett
jogellenes, szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartása idézte elő;
ha bizonyítást nyer, hogy a Balesetet a biztosított
jogellenes, szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartása idézte elő, vagy azzal
összefüggésben következett be.

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítási fedezet az egész világra kiterjed.

Milyen kötelezettségeim vannak a
biztosítással kapcsolatban?
•
•

változás bejelentési kötelezettség
díjfizetési kötelezettség

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A díjbekérőn feltüntetett fizetési határidőig,
átutalással.

Mikortól meddig tart a
kockázatviselés?
A biztosítási részletezőben megjelölt
biztostási időszak szerint.

Hogyan szüntethetem meg a
szerződést?
Írásban, a biztosítási időszak vége előtt
legalább 30 nappal.

