
Mapfre Asistencia Kiegészítő 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: 

Kisállatbiztosítás 

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

Milyen típusú biztosításról van szó? 
 Kiegészítő biztosítás külföldi utazásokhoz 

Mire terjed ki a biztosítás? 
 Külföldön bekövetkező balesetre

 Mire nem terjed ki a biztosítás? 
 Elhalálozásra

 Tervezett műtétre

 Egyéb állatokra

 Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben? 
! A biztosítási szolgáltatáshoz egyedi limit tartozik
! Legfeljebb 30 napos utazásra érvényes
! Állatútlevél kötelező
! 9 évnél idősebb kisállatokra nem köthető
! A Biztosító önrészt alkalmaz felelősségbiztosítási szolgáltatás esetén

Hol érvényes a biztosításom? 
 Megegyezik az utazáshoz vásárolt utasbiztosítás területi hatályával
 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? 
Megegyezik az utazáshoz vásárolt utasbiztosítás tartamával 

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