1. számú Melléklet
Szolgáltatás-táblázat

Biztosítási termék neve:
A) Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás (kárbiztosítás)
Orvosi és mentési költségek térítése összesen (Ha az A) 2.1.(2) pontban
meghatározott feltételek nem teljesülnek, a Biztosító a felmerült költségek
megtérítését legfeljebb 150 €-ig vállalja):
Ezen belül:
- mentőhelikopteres mentés
- hegyi- és vizi mentés
- mentőautóval történő szállítás
- sürgősségi fogászati ellátás
- kórházi napi térítés a biztosított részére, ha a kórházi költségek megtérítése
EEK vagy más biztosítás alapján történik (EEK esetén a táblázatban szereplő
összeg 80%-ig)
Hazaszállítás megszervezése, a felmerült többletköltségek térítése
(mentőrepülőgépes szállítás is orvosilag indokolt esetben)
Egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatások:
Holttest hazaszállításának megszervezése, a felmerült költségek térítése
B) További utazási segítségnyújtás (kárbiztosítás)
Hazautazás időpontjának változása betegség vagy baleset miatt
- Biztosított részére szállásköltség összesen (max 7 éj)
- utastárs részére szállásköltség összesen (max 7 éj)
- utastársnak a Biztosítottal egyidőben történő hazautazása miatt felmerülő
közlekedési többletköltségek térítése:
Utastárs szállásköltsége – a Biztosított kórházi ellátása alatt össz. (max. 7 éj)
Beteglátogatás: - közlekedési költségek
- szállásköltség összesen (max. 7 éj)
Gyermek hazaszállítása (ezen belül indokolt szállás-költség max. € 100
/fő/éjszaka)
Idő előtti hazautazás otthoni hozzátartozó betegsége vagy halála miatt
Tolmácsszolgálat betegség, baleset vagy gépjármű meghibásodása esetén
Felkutatás, mentés időjárási körülmények miatt (10%, de minimum € 100 önrész)
Pénzsegély-közvetítés
Információ útiokmány elvesztése esetén
Otthon-védelem- váratlan hazautazásra vonatkozó szolgáltatás
Telefonos orvosi tanácsadás magyar nyelven
C) Gépjármű-segítségnyújtás alapszolgáltatások (kárbiztosítás)
Információ autómentő-cégről
Sofőr küldés a Biztosított betegsége vagy balesete esetén
D) Balesetbiztosítás (összegbiztosítás)
Baleseti eredetű halálra vonatkozó biztosítás
Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás (100 %)
Baleseti kórházi napi térítés

Tengerpart
Nívó
30 000 000

5 000 000
2 500 000
2 500 000
€ 300
30 000
limit nélkül
24 órás magyar nyelvű
segítségnyújtás
limit nélkül
€ 150
€ 150
100 000
€ 150
200 000
€ 150
200 000
100 000
500 000
100 000
Szolgáltatás
100 000
24 órás szolgáltatás
Szolgáltatás
50 000
1 500 000
1 500 000
-
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E) Poggyászbiztosítás (kárbiztosítás)
Útipoggyászra vagy útiokmányra vonatkozó térítés összesen:
Ezen belül:
- tárgyankénti limit
- csomagonkénti limit
- útiokmányok pótlására vonatkozó költségtérítés
- bankkártya-pótlás költségeinek megtérítése
- útiokmányok pótlásával kapcsolatos külföldi utazási és konzulátusi költségek
megtérítése
- mobiltelefon-biztosítás összesen
- „laptop-biztosítás” (hordozható számítógépekre vonatkozó szolgáltatás)
összesen
I) Felelősségbiztosítás és jogvédelem (kárbiztosítás)
Személyi sérülésből eredő dologi károk és orvosi ellátás költségeinek
megtérítése, óvadék és a felmerülő költségek megfizetése, ügyvéd munkadíja
J) Szállodai- és kemping-felelősségbiztosítás (kárbiztosítás)
- kártérítési összeg megtérítése (10% önrész)

Speciális szolgáltatások:

200 000
50 000
70 000
5 000
1 000
10 000
50 000
-

500 000

-

Tengerpart
Nívó

Szállodai- és kemping felelősségbiztosítás (alapszolgáltatáson felül):
40.000
Strandlopás-biztosítás Plusz:
20.000
Sporteszköz-fedezet Poggyászbiztosításon belül:
100.000
Hiperbár-kamrás kezelés külföldön:
2.000.000
utólag a lakóhely országában:
200.000
>Sport fedezet: búvárkodás (40 m-ig), „banánozás” és gumitömlő, vízisí, jetski, quad, parasailing, vitorlázás (Földközitengeren, azon kívül kizárólag a parttól legfeljebb 12 tengeri mérföld távolságig), valamint a parttól legfeljebb 1 km-es
távolságig a következô sportok: kitesurf, surf, windsurf, tengeri kajak.
> Sporteszköz fedezet: búvár-, surf-, kitesurf-, windsurf-, vízisí-, tengeri kajak felszerelés, vitorlás ruházat
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