GONDTALAN SZABADSÁG
Üdüléskor, mint mindenki, pihenni szeretnénk. Gondtalan szabadság kiegészítő biztosításunkkal maradéktalanul
élvezheti a külföldi utazás minden pillanatát - a kellemetlen helyzetek megoldását pedig nyugodtan bízza ránk.
Gondoskodunk Önről, bármi is történjen a nyaralása alatt - sőt még a Magyarországra való visszatérését követően
is. Orvoshoz szállítjuk, segítünk a gyógyszerei beszerzésében és vigyázunk házi kedvencére is, ha az Ön állapota
ezt nem teszi lehetővé. És ha az autójával történik valami a külföldi utazás során? Vállaljuk a jármű elszállítását
és helyszíni javítását vagy az esetleges hazautazás költségeit. Szükség esetén szállást is biztosítunk Önnek és
a működésképtelen autóját visszavontatjuk Magyarországra.

egészségügyi és autós műszaki segítségnyújtást, valamint kisállat biztosítást tartalmaz
egyszeri és éves bérletes utasbiztosításhoz is köthető
egészségügyi asszisztencia biztosítása Magyarországon is (amennyiben a kezelést külföldön megkezdték, de itthon is
további ápolásra szorul)
a kisállat biztosítás a külföldön szükséges és halaszthatatlan kezelés költségeit, valamint az állat állatorvoshoz
szállításának biztosítását, és a biztosított állat által okozott kárra vonatkozó felelősségbiztosítást tartalmazza.
az autó asszisztencia az üzemképtelenné vált jármű helyszíni javítását vagy legközelebbi szervizbe történő elvontatását,
átmeneti szállás biztosítását, öt munkanapon belül nem lehetséges javítás esetén az út folytatását, valamint
a Magyarországra történő visszavontatást tartalmazza.
„GONDTALAN SZABADSÁG“

EXCELENT

KOMFORT

REFERENCE

Segítség a biztosítási esemény miatt bekövetkezett korlátozott mozgásképesség esetén (Magyarországon)
Hazaszállítás az itthoni kórházi kezelést követően
Szállítás az orvoshoz és vissza
A szükséges gyógyszerek, illetve élelmiszerek házhoz
szállítása

200 000 HUF

Kisállat állatmenhelyre/hotelbe szállítása
és elszállásolásának költségei
Kisállat biztosítás
Állatorvosi ellátás biztosítása
Állat szállítása az állatorvoshoz
Felelősségbiztosítás kiterjesztése az állat okozta károkra

200 000 HUF
a felelősségbiztosítás limitig

Auto Assistance (európai zöld kártyát elfogadó országokban)
Helyszíni javítás vagy vontatás a legközelebbi szervizbe
Utasok haza, illetve célállomásra szállítása
(tömegközlekedés)
Taxi a baleset helyszínéről az átmeneti
szálláshelyre/állomásra
Átmeneti szálláshely
Javítatlan jármű hazaszállítása

www.axa-assistance.hu

50 000 HUF
valós költségek
25 000 HUF
100 EUR / éj, max. 3 éj
300 000 HUF
(amennyiben az autó 5 napon belül nem javítható)

