
44243 HUF

Szolgáltatás mértéke

SZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁZAT

ORVOSI KEZELÉS KÖLTSÉGEINEK BIZTOSÍTÁS (OKB)

Teljes limit 50 000 000 HUF

- sürgősségi orvosi és kórházi ellátás valós költségek OKB limithatárig

- egészségügyi intézménybe és Magyarországra szállítás valós költségek OKB limithatárig

- állandó lakhelyre szállítás biztosítási esemény miatti korlátozott mozgásképesség esetén valós költségek OKB limithatárig

- sürgősségi fogorvosi ellátás 110 000 HUF

- kísérő személy szállítása valós költségek OKB limithatárig

- kísérő személy szállása 150 € / éjszaka; max. 10 éjszaka

- terrorcselekményekkel összefüggő események 25 000 000 HUF

ASSZISZTENCIA SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁS (ASZB)

Turisztikai és orvosi információk igen

Telefon gyorssegély igen

Fordító- és tolmácsszolgálat igen

Jogvédelem 400 000 HUF

BALESETBIZTOSÍTÁS (BB)

Baleseti halál 2 500 000 HUF

Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás 5 000 000 HUF

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS (FB)

Felelősség - személyi sérülésért 11 000 000 HUF

Felelősség - dologi károkért 5 500 000 HUF

Önrész 50 000 HUF feletti kár esetén nincs önrész

Önrész 50 000 HUF alatti kár esetén 100%

POGGYÁSZBIZTOSÍTÁS (PB)

Teljes limit 200 000 HUF

- tárgyankénti limit 100 000 HUF

- személyi okmányok 45 000 HUF

Elektronikai és sporteszközök 100 000 HUF

A szerződő nyilatkozata:
A biztosítási szerződés megkötésével, azaz a biztosítási szerződési ajánlatban feltüntetett biztosítási díj kifizetésével a szerződő kijelenti, hogy a fogyasztóknak és biztosítás iránt érdeklődőknek szánt információkat megfelelően megismerte a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati
szolgáltatási szerződésekről szóló módosított 2005. évi XXV. törvény 3. §-a 2. bek. rendelkezése alapján (a továbbiakban „2005 évi XXV sz. törvény“) és kijelenti, hogy a biztosítási szerződés megkötését megelőzően elektronikus formában megkapta a biztosítási szerződési ajánlatot, az Utazási
Biztosítás 2015. június 1-én kelt Általános Biztosítási Feltételeit - UBÁBF HU, továbbá a a fogyasztóknak és biztosítás iránt érdeklődőknek szánt információkat a 2005. évi XXV. sz. törvény 3. §-a 2. bekezdése alapján. A biztosítási szerződés megkötésével, azaz a biztosítási szerződési ajánlatban
feltüntetett összegű biztosítási díj kifizetésével, továbbá a 2005. évi XXV. sz. törvény 8 §-a 1. bekezdéssel összhangban a szerződő kifejezetten egyetért azzal, hogy a biztosítási szerződés teljesítése megkezdődjön még a 2005. évi XXV. sz. törvény 6 §-a által meghatározott, a szerződéstől való
elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt. A szerződő továbbá kijelenti, hogy a jelen biztosítási szerződésben rögzített adatok pontosak és hitelesek. A jelen szerződésre főként, a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 2013. évi V. törvény, más vonatkozó jogszabályok és az Utazási
biztosítás 2015. június 1-én kelt Általános Biztosítási Feltételi - UBÁBF HU rendelkezései,illetve az Utazási Biztosítás 2015. június 1-én kelt különös biztosítási feltételeinek rendelkezései az irányadók A szerződő a biztosító részére ezennel hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, többször módosított 2011. évi CXII. törvény értelmében, a biztosítási feltételek rendelkezéseiben meghatározott mértékben.

A biztosítási szerződés megkötésének dátuma és ideje: 2019.08.27.   14:22 A Biztosító képviselőjének aláírása, bélyegzője

A Biztosító képviselőjének száma: 17100025
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