
Utasbiztosítás
Biztosítási termékismertető
A társaság: Wáberer Hungária Zrt.      A termék: Utazási biztosítás Ezüst útlevél csomag

Ez az ismertető rövid áttekintést ad Önnek a megkötni kívánt biztosítás legfontosabb jellemzőiről. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az 
Utasbiztosítás termékre vonatkozó teljes körű, részletes szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás más dokumentumokban 
(Utasbiztosítási szerződési feltételek, biztosítási ajánlat, biztosítási kötvény) érhető el!
Milyen típusú biztosításról van szó?
Az utasbiztosítás az összegbiztosítások körébe tartozó biztosítás, amely a szerződés biztosítottjának külföldi utazása során a szerződési 
feltételekben meghatározott események bekövetkezése esetén, így különösen a biztosított balesete, betegsége, poggyászának sérülése 
esetén a szerződésben meghatározott szolgáltatást nyújtja, illetve az ott meghatározott összeget téríti meg. A biztosítás biztosítottja 
a Magyarország területén állandó lakóhelyű természetes személy, akinek az életével, egészségi állapotával, vagy útipoggyászával 
kapcsolatos eseményekre a biztosítási szerződés létrejön, és aki a magyar kötelező egészségbiztosítás rendszerében biztosított, vagy az 
egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen jogosult.

Mire terjed ki a biztosítás?

EGÉSZSÉGÜGYI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
  Orvosi költségek balesetre         15 000 000 Ft
  Orvosi költségek betegségre          15 000 000 Ft
  Beteg hazaszállítása             3 000 000 Ft
  Sürgősségi fogászati 50 000 Ft

BALESETBIZTOSÍTÁS
    Baleseti halál  2 000 000 Ft
    Baleseti rokkantság 2 000 000 Ft

POGGYÁSZBIZTOSÍTÁS
  Poggyászbiztosítás         200 000 Ft
  Poggyászbiztosítás tárgyanként          limit nélkül
  Útiokmányok, iratok               10 000 Ft

EGYÉB SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
  Beteglátogatás költségei összesen            100 000 Ft
  Útiokmányok pótlásával kapcsolatos külföldi     

 utazási és konzulátusi költségek megtérítése                        
                                                                                            10 000 Ft

  Tartózkodás meghosszabbítása                100 000 Ft
  Idő előtti hazautazás haláleset 

         vagy megbetegedés esetén   
                                                                        100 000 Ft

  Holttest hazaszállítása              2 000 000 Ft

        

 Mire nem terjed ki a biztosítás?
 kóros elmeállapot,
 ionizáló sugárzás,
 nukleáris energia,
 háború, harci cselekmények, idegen hatalom 

ellenséges cselekedetei, zavargások, kormány 
elleni puccs vagy puccskísérlet, zendülés, 
polgárháború, forradalom, lázadás, tüntetés, 
felvonulás, sztrájk, terrorcselekmény, munkahelyi 
rendbontás, határvillongások, felkelés,

 a Biztosított öngyilkossága vagy öngyilkossági 
kísérlete,

 szenvedélybetegségek, gyógyszer-, alkohol-, drog 
elvonás vagy túladagolás.  

Milyen korlátozások vannak a 
biztosítási fedezetben?
A biztosítás alapján mentesül a biztosító a kártérítési 
szolgáltatás teljesítése alól:  

  Amennyiben a Biztosító bizonyítja, hogy a 
biztosítási eseményt a Szerződő fél, vagy a 
Biztosított jogellenesen, szándékosan vagy 
súlyosan gondatlan magatartásával okozta.

A Biztosított súlyosan gondatlan magatartásának
minősül, ha;

  a biztosítási esemény bekövetkezésekor alkoholos 
állapotban volt. Véralkohol vizsgálat esetén 
a 0,8 ‰-et meghaladó mértékű véralkohol-
koncentráció, légalkohol vonatkozásában a 0,5 
‰-et meghaladó légalkohol szint tekintendő 
alkoholos állapotnak,

  a biztosítási esemény kábítószer, kábító hatású 
anyag, gyógyszer fogyasztásával összefüggésben 
következett be, kivéve, ha azokat a kezelőorvos 
előírására, és az előírásnak megfelelően 
alkalmazták,

  olyan gépjárművet vezetett, amelynek nem volt 
érvényes forgalmi engedélye, vagy amelynek 
vezetéséhez szükséges érvényes vezetői 
engedéllyel nem rendelkezett,

  ha a Biztosított a közlekedési baleset 
bekövetkezésekor az adott ország 
közlekedésrendészeti jogszabályait az adott állam 
nemzeti jogrendszere szerint súlyosan megszegte.

  A biztosított a kár megelőzősére, enyhítésére, 
elhárítására vonatkozó kötelezettségének nem tett 
eleget.

  A biztosított a kár bejelentésére vonatkozó 
kötelezettségének nem vagy késedelmesen tett 
eleget.



Hol érvényes a biztosításom?
 A biztosítási szerződés területi hatálya Magyarország határain kívüli Európára terjed ki. 

 A biztosítási szerződés területi hatálya nem terjed ki az olyan országok vagy térségek 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.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
• közlési és változás-bejelentési a szerződés megkötésekor, valamint annak fennállása alatt,
• díjfizetési,
• együttműködési és kárenyhítési.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítási díj a biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg. A biztosítási szerződés egyszeri díjú, a díj a szerződés 
létrejöttekor esedékes.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés? 
A biztosítási fedezet a szerződő fél által a kockázatviselés kezdeteként megjelölt időpontban lép hatályba, feltéve, hogy a 
Szerződő fél a biztosítás tartamára járó biztosítási díj teljes összegét a kockázatviselés kezdetét megelőzően a Biztosító vagy 
az általa a biztosítási díj átvételére felhatalmazott személy részére bizonyíthatóan megfizette. A biztosítási fedezet megszűnik 
különösen a szerződésben meghatározott lejárati időpontban.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
Amennyiben a Szerződő díjvisszatérítési igénnyel él, a szerződés megszűnik a díjvisszatérítési igény benyújtásának napján, vagy 
abban az időpontban, amikortól kezdődő időtartamra vonatkozóan a Biztosító visszafizeti a díjat.


