Hasznos lehet…

az Ön kapcsolattartója:

Utazás alatt
• Kérjük, külföldön tartsa magánál a biztosítási kötvényt vagy
a kötvényszámot.
• A poggyászt a személygépkocsi zárt csomagtartójában
avagy zárható helyen kell tárolni.
• Autó+ asszisztencia védelme alatt a kötvényen szereplő
utazók vezethetik a járművet (bérelt autóra a védelem nem
terjed ki).
• Céges autóra, más tulajdonában lévő autóra is vásárolható
autó asszisztencia (a járműhasználatra vonatkozó meghatalmazás birtokában).

Jó tudni
• Egy strandsérülés számlája könnyen elérheti a 350�EUR
összeget Egyiptomban…
• Gyomorrontás kapcsán Törökországban 400�EUR feletti
összeget is elkérhetnek a kórházi ellátásért…
• Egy személygépkocsi hazavontatásáért a szomszédos
országokból 100�
000�
Ft feletti összeget is �zethetünk…
• Egy ötnapos angliai kórházi ellátás akár a 2000�GBP-be
is kerülhet…
…és minderre fedezetet nyújt a Világjáró utasbiztosítás!

segélyszolgálati vonal:

+36 1 268 1388
magyar nyelven a nap 24 órájában
A Vienna Life Biztosító assistance szolgáltatója
az S.O.S. Hungary Kft.

Fontos!
• 18 év alattiaknál is 100%-os térítést nyújtunk a biztosítási
díjkedvezmény (50%) ellenére!
• Autó+ asszisztencia maximum 12 éves járműre igényelhető. Számítás: az aktuális évből kivonjuk a gyártási évet
(pl. 2016-ban a 2004-ben vagy később gyártott autókra
nyújt térítést a Biztosító).
• Útitárs kedvezmény: nemcsak családtagokra jár, minimum
három fő együttutazása esetén már igényelhető.
• Extrém sportok külföldön? Ez is lehetséges! Sport+ pótdíjjal
– a feltételben felsorolt sportok kapcsán – biztosítjuk Önt.
• Síelni, snowboardozni indul? Válassza a HóBarát termékcsaládunk Önnek leginkább megfelelő módozatát!

A nevünk új – a biztonság változatlan

Világjáró utasbiztosítás szolgáltatásai

Ajelen dokumentumban megjelenő információk, adatok, feltételek nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek,
kizárólag tájékoztatásul, a �gyelem felhívására szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a Vienna Life
Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. nem vállal felelősséget. Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó aktuális
feltételrendszerről érdeklődjön telefonos ügyfélszolgálatunkon vagy látogasson el honlapunkra.

Érvényes: 2015. október 1-től

fogászati költségek, foganként (max. 2 fog)

Horizont

közúti segélyszolgálat (autómentő, helyszíni diagnosztika, hibaelhárítás) megszervezése és költségének térítése
30 000 000 Ft

150 000 000 Ft

150 EUR

200 EUR

Horizont Prémium

Autó+ assistance kiegészítő csomag, területi hatály: Európa (Magyarország kivételével), igényelhető: max. 12 éves személygépkocsi, motorkerékpár esetében

Horizont Prémium

Külföldön felmerülő orvosi költségek megtérítése
külföldön fellépő hirtelen megbetegedés és baleset miatt

Maximum biztosítási összegek (Ft/EUR)

Világjáró utasbiztosítás szolgáltatásai

Maximum biztosítási összegek (Ft/EUR)
Horizont

Helló
utazás!

www.viennalife.hu | 06 40 30 30 30

Örömmel tájékoztatjuk, hogy az eddig AXA Biztosító Zrt.
név alatt működő társaságunk 2014. október 1-től a Vienna
Insurance Group (VIG) csoport tagjaként Vienna Life Vienna
Insurance Group Biztosító Zrt. néven folytatja tevékenységét.
Tulajdonosunk, a Vienna Insurance Group AG Wiener
Versicherung Gruppe (VIG) Ausztria, valamint Közép-Kelet
Európa vezető biztosítótársasága, amely közel 190 éves
tapasztalattal rendelkezik a biztosítási üzletágban. A vállalatcsoportot 25 országban mintegy 50 vállalat alkotja.

Szolgáltatási és Díjtáblázat
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Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
1138 Budapest, Váci út 135–139.

személygépkocsi/motorkerékpár hazaszállításának költségei
személygépkocsi/motorkerékpár külföldi szervizbe szállításának költségei

250 EUR
a két szolgáltatás
közül csak az egyik
választható

500 EUR
250 EUR

Magyarország határain belül felmerülő balesetbiztosítási szolgáltatások
külföldre történő kiutazás vagy hazatérés során bekövetkező baleseti halál esetén

1 500 000 Ft

3 000 000 Ft

javítási költségek lopási kísérlet kapcsán

150 EUR

külföldre történő kiutazás vagy hazatérés során bekövetkező (25–100%-os) baleseti rokkantság esetén

1 500 000 Ft

4 000 000 Ft

bérgépkocsi szervezése, költségeinek térítése (max. 5 napra, 10 000 Ft/nap) üzemképtelen
személygépkocsi/motorkerékpár esetén

50 000 Ft

javítási költségek külföldi szervizben (legfeljebb 10 éves személygépkocsi vagy motorkerékpár esetében)

Külföldön felmerülő balesetbiztosítási szolgáltatások
baleseti halál

2 000 000 Ft

6 000 000 Ft

többlettérítés légikatasztrófában bekövetkező baleseti halál esetén

—

1 000 000 Ft

gépkocsi-tárolás szervezése, költségeinek térítése (max. 5 napra, 10 000 Ft/nap) üzemképtelen
személygépkocsi/motorkerékpár esetén

többlettérítés hajókatasztrófában bekövetkező baleseti halál esetén

—

2 000 000 Ft

szállásköltség térítése üzemképtelen személygépkocsi/motorkerékpár esetén

3 000 000 Ft

10 000 000 Ft

100 000 Ft

250 000 Ft

—

1 000 Ft

250 000 Ft

400 000 Ft

50 000 Ft

100 000 Ft

baleseti rokkantság 25–100% közötti rokkantság esetén
balesettel kapcsolatban külföldön felmerült költségek
balesetből eredő múlékony munkaképtelenség esetén, maximum 100 napra napi

vonattal vagy repülőgéppel történő hazautazás költségeinek térítése üzemképtelen
személygépkocsi/motorkerékpár esetén

Poggyászbiztosítási szolgáltatások
a poggyász külföldi utazás során történt jogtalan eltulajdonítása, megsemmisülése
ezen belül tárgyankénti limit

500 EUR

telefonköltség térítése (az assistance szolgáltatással kapcsolatban, külföldről intézett hívások esetén)

25 000 Ft

Utasbiztosítások díjtételei (Ft)

50 000 Ft

100 000 Ft

50 000 Ft

100 000 Ft

ezen belül tárgyankénti limit
ellopott, megsemmisült igazolványok (útlevél vagy személyi igazolvány, tb kártya, jogosítvány, forgalmi engedély) pótlása

25 000 Ft
10 000 Ft

50 000 Ft
100%

Bérletek

—

50 000 Ft

—

25 000 Ft

25 000 Ft

50 000 Ft

poggyászkésés (csak külföldön, 6 órát meghaladó késésnél)

300 EUR

500 EUR

sportfelszerelés, Sport+ pótdíj meg�zetése esetén

poggyászkésés (csak külföldön, 12 órát meghaladó késésnél)

50 000 Ft
a három szolgáltatás
közül csak az egyik
választható

tovább- és visszautazás költségeinek térítése üzemképtelen személygépkocsi/motorkerékpár esetén

műszaki cikk (fényképezőgép, videokamera, gps, táblagép, elektronikus könyvolvasó, mobiltelefon) esetén számlával igazolt érték, de
max.

konzulátusi költségek

250 EUR

Horizont

Horizont Prémium

Díjak
Díjak az első 3 napra (1–3 napi díj)
Napidíjak 3 napnál hosszabb időre (az 1. naptól)

1 700 Ft

2 500 Ft

490 Ft

690 Ft

Éves bérlet (Autó+ assistance nélkül, egyhuzamban max. 45 nap)

49 000 Ft

72 000 Ft

Féléves bérlet (Autó+ assistance nélkül, egyhuzamban max. 30 nap)

29 000 Ft

38 500 Ft

Európa Éves bérlet (Autó+ assistance nélkül, területi hatály: EU, szolgáltatás a Horizont csomag limitjeinek 50%-a, egyhuzamban max. 45 nap)

25 500 Ft

Kedvezmények (–)

A Biztosító által szervezett Magyarországra történő szállítás
a beteg ügyfél Magyarországra történő szállításának költségei

100%

100%

a holttest Magyarországra történő szállításának költségei

100%

100%

Gyermekkedvezmény (legalább egy felnőttel külföldre utazó 18 év alatti gyermek(ek) díjkedvezménye)
Útitárs kedvezmény 3–5 fő együttutazása esetén (összesített díjból levonandó)
Csoportos díjak (minimum 10 fő esetén, utaslistával, Európán kívüli és 70 év felettiek pótdíja valamint kedvezmények nélkül) Autó+ assistance
nélkül

Egészségügyi segítségnyújtás
egészségügyi tanácsadás

+

+

Pótdíjak (+)

orvos helyszínre küldése, vagy címének közlése

+

+

Európán kívüli pótdíj*

igény esetén orvoshoz, kórházba szállítás (szállítás költségeinek viselése)

+

+

70 év felettiek pótdíja

hozzátartozó tájékoztatása

+

+

Sport+ pótdíj (Európa területi hatállyal) amatőr sporttevékenység** és sporteszközök*** kapcsán

orvossal, egészségügyi intézménnyel folyamatos kapcsolattartás

+

+

betegség, vagy baleset miatt a külföldi tartózkodás meghosszabbításának költségei

100 000 Ft

200 000 Ft

közvetlen hozzátartozó látogatási költségei
idő előtti hazautazás költségei

150 000 Ft
100 000 Ft

250 000 Ft
300 000 Ft

100%

100%

50%
5%
430 Ft

590 Ft

50%
100%
50%

50%

További segítségnyújtás

gyermek hazaszállítása
sofőr küldés költségei személygépkocsi hazahozatala kapcsán
mentés, kutatás, kimentés költségei (beleértve a mentőhelikopteres mentést is)

—

150 000 Ft

2 500 000 Ft

5 000 000 Ft

750 000 Ft

2 000 000 Ft

1 500 000 Ft

3 000 000 Ft

750 000 Ft

1 500 000 Ft

—

50 000 Ft

Autó+ assistance csomag kiegészítő díjai (igényelhető max. 12 éves személygépkocsihoz/motorkerékpárhoz, illetve a biztosított gépjármű max. 9 utasa kapcsán)
Utazás tartama

Jogvédelem
külföldön felmerült ügyvédi költségek
külföldön felmerült jogi képviselet, óvadék jellegű költségek letéte, szükség esetén szakértők felkérése
személyi felelősségbiztosítás
szállással kapcsolatos felelősségbiztosítás

1 900 Ft

4–8 nap

4 100 Ft

9–15 nap

7 200 Ft

16–30 nap

15 500 Ft

Harminc napnál hosszabb külföldi utazás esetén a csomag nem igényelhető!

*

**

www.viennalife.hu | 06 40 30 30 30

Díj

1–3 nap

***

Európának minősül Oroszország az Uráltól nyugatra, Egyiptom, Törökország egész területe, Tunézia, Marokkó, Ciprus, Madeira, Málta és a Kanári-szigetek, továbbá az alábbi országok – földrajzilag Európához tartozó részei:
Albánia, Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Izrael,
Lengyelország, Lettország, Lichtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Moldova, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia,
Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna, Vatikán.
jet-ski, vízisí, wakeboard, szörf, windsurf, vitorlázás, mélytengeri horgászat, hidrospeed és canyoning (szakképzett vezetővel), kenuzás, kajak és tengeri kajak, hegyi kerékpározás, íjászat, tenisz, légballonozás (szakképzett
vezetővel), vontatott tengeri banán, hegyi trekking és hegyvidéki túrázás 3500 m-ig (amennyiben speciális felszerelés nem szükséges), quad, bungee jumping, lovaglás
kerékpár, görkorcsolya, roller, teniszütő, golfütő, horgászfelszerelés, kajak, kenu, szörf, windszörf, vízisí, szörfruha, túrafelszerelés, lovaglóruha, búvárruha és -felszerelés.

