MINDAZ, AMIT TUDNIA KELL
Kárrendezési összefoglaló - egyéni utasbiztosítás

SZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁZAT
ORVOSI KEZELÉS KÖLTSÉGEINEK BIZTOSÍTÁSA (OKB)
Teljes limit
- egészségügyi intézménybe és Magyarországra szállítás
- b elföldi, állandó lakhelyre történő hazautazás megszervezése biztosítási
esemény miatt bekövetkezett korlátozott mozgásképesség esetén
- sürgősségi fogorvosi ellátás
- kísérő személy szállítása
- kísérő személy szállása
- biztosítás terrortámadással összefüggő eseményekre
ASSZISZTENCIA SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁS (ASZB)
Turisztikai és orvosi információk
Telefonos gyorssegély
Tolmácsszolgálat és fordítás
Jogvédelem biztosítása
Lifestyle assistance
BALESETBIZTOSÍTÁS (BB)
Baleseti halál
Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS (FB)
Felelősség - személyi sérülésért
Felelősség -dologi károkért
Felelősség - utólagos pénzügyi veszteségért
Önrész 50 000,- HUF meghaladó károk esetén
Önrész 50 000,- HUF terjedő károk esetén
POGGYÁSZBIZTOSÍTÁS (PB)
Poggyászbiztosítás - teljes limit
Poggyászbiztosítás - tárgyankénti limit
Személyi okmányok elvesztésének biztosítása
Elektronikai és sporteszközök - teljes limit
Üzleti eszközök biztosítása - teljes limit
UTASBIZTOSÍTÁS REPÜLŐS UTAZÁSHOZ
Poggyász késedelem biztosítás
Járattörlés és járatkésés biztosítás
KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK:
RIZIKÓS SPORTOK (RS)
Fedezetkibővítés OKB + FB
KIEGÉSZÍTŐ ÚTLEMONDÁSI BIZTOSÍTÁS
Útlemondási biztosítás
Önrész
Fel nem használt szabadság biztosítás
Idő előtti hazautazás biztosítása
KÜLFÖLDI FIZIKAI MUNKA KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS
Utasbiztosítás kiterjesztése
KRÓNIKUS BETEGSÉGEK BIZTOSÍTÁSA
Orvosi költségek kiegészítő biztosítása - teljes limit

EXCELENT
Európa
Egész világ

KOMFORT
Egész világ

REFERENCE
Európa
Egész világ

korlátlan
reális költségek OKB limithatárig

50 000 000 HUF
reális költségek OKB limithatárig

25 000 000 HUF
reális költségek OKB limithatárig

reális költségek OKB limithatárig

reális költségek OKB limithatárig

130 000 HUF
reális költségek OKB limithatárig
200 € / éjszaka; max. 10 éjszakára
50 000 000 HUF

110 000 HUF
reális költségek OKB limithatárig
150 € / éjszaka ; max. 10 éjszakára
50 000 HUF

60 000 HUF
reális költségek OKB limithatárig
100 € / éjszaka; max. 10 éjszakára

igen
igen
igen
1 000 000 HUF
igen

igen
igen
igen
400 000 HUF

igen
igen
igen

5 000 000 HUF
10 000 000 HUF

2 500 000 HUF
5 000 000 HUF

30 000 000 HUF
15 000 000 HUF
10 000 000 HUF
nincs önrész
100%

11 000 000 HUF
5 500 000 HUF

400 000 HUF
200 000 HUF
45 000 HUF
200 000 HUF
400 000 HUF

200 000 HUF
100 000 HUF
45 000 HUF
100 000 HUF

„BIZTONSÁGOS OTTHON“
Lopáskárra, illetve csőtörés miatti vízkárra vonatkozó háztartási biztosítás
Teljes limit
Elektronika
Értéktárgyak
Átmenetileg nem lakott otthon műszaki asszisztencia biztosítása
Műszaki szolgálat kivonulása
A meghibásodás okának megszüntetése (vízvezeték szerelő, villanyszerelő, egyéb javításai)

nincs önrész
100%

100 000 HUF
7 000 HUF óránként;
max 50 000 HUF
EXCELENT

KOMFORT

REFERENCE

OKB vagy FB limithatárig

OKB vagy FB limithatárig

valós kölségek a kifizetett összeghatárig, legfeljebb 3 000 000 HUF
10%
5 000 HUF minden napért; max 50 000 HUF
reális költségek
OKB limit kiterjesztése fizikai munkavégzésre
50 000 000 HUF

„GONDTALAN SZABADSÁG“
EXCELENT
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 házhozszállítása
Kisállat állatmenhelyre/hotelbe szállítása és elszállásolásának költségei
Kisállat biztosítás
Állatorvosi ellátás biztosítása
Állat szállítása az állatorvoshoz
Felelősségbiztosítás kiterjesztése az állat okozta károkra
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
„NYUGODT SZÜLŐK „ -biztosítás a gyerekekre
Egy szülő kiutazásának költségei a gyermek 3 napot meghaladó kórházi ellátása
esetén
Egy szülő külföldi szállásának költségei a gyermek 3 napot meghaladó kórházi
ellátása esetén
A másik szülő elszállásolása a gyermek kórházi ellátása esetén (gyerekkel utazó)
Napi kártérítés a gyermeknek, kórházi ellátás esetén
Animációs programok a gyermek magyarországi lábadozása során

Európa

50 000 000 HUF
KOMFORT

REFERENCE

200 000 HUF

200 000 HUF
a felelősségbiztosítási limitig
50 000 HUF
valós költségek
25 000 HUF
100 EUR / éj, max. 3 éj
300 000 HUF (ha a jármű nem javítható 5 munkanapon belül)

valós költésgek az orvosi költség
biztosítási limitjéig

valós költésgek az orvosi költség
biztosítási limitjéig

valós költésgek az orvosi költség
biztosítási limitjéig

200 € / éj; max. 30 éj

150 € / éj; max. 30 éj

100 € / éj; max. 30 éj

200 € / éj; max. 10 éj
1500 HUF / nap, max. 30 nap

150 € / éj; max. 10 éj
1500 HUF / nap, max. 20 nap
2 látogatás biztosítási eseményenként

100 € /éjc; max. 10 éj
1000 HUF / nap, max. 20 nap

3 500 000 HUF
1 000 000 HUF
500 000 HUF
valós költségek
25 000 HUF

Milyen biztosítást köthetek?
„Utasbiztosítás egy útra“ - a legelterjedtebb utasbiztosítás külföldi utak esetén, az időtartama egy naptól egy évig
terjedhet. „Utasbiztosítás több útra“ - amennyiben gyakran utazik külföldre, ezt a változatot ajánljuk. A biztosítást
ebben az esetben elég egyszer megkötni, és az egyes utak előtt már nem kell vele foglalkozni. Korlátlan számú (egy út
legfeljebb 90 napig tarthat) utazásra érvényes, és kényelmesen, havi vagy éves befizetések formájában térítendő.
Mikortól érvényes a biztosításom?
A biztosítási védelem már a biztosítási díj kifizetését követő 4 órával életbe lép. Amennyiben tehát a biztosítást az utolsó
pillanatban, pl. éppen délben köti meg, már délután négy órakor a védelmünket élvezi.
Hol érvényes a biztosításom?
Bárhol, ahol kívánja. Biztosításkötéskor megkülönböztetjük a kibővített „Európa“ zónát (valamennyi európai állam
+ Egyiptom, Izrael, Törökország, Tunézia, Grúzia, Kanári-szigetek), valamint a „Világ“ zónát, amely a világ maradék
részét jelenti. Ha nem biztos benne, hogy a célpont melyik zónába tartozik, az országjegyzékből is kiválaszthatja.
Ha az utazása során több országot is meg kíván látogatni, célként mindig a legtávolabbit válassza.
Nem tudom, mit tegyek, segítenek?
Természetesen! Ha bármilyen probléma merülne fel, lépjen velünk kapcsolatba az info@axa-assistance.hu
email- címen vagy a +36/1/999-5932 telefonszámon.
Ki biztosítható?
Utasbiztosítást bárki köthet. Gyermekeket (0-tól 17 éves korig), felnőtteket (69 éves korig) és
szeniorokat (70+ év) egyaránt biztosítunk. Gyermekek és szeniorok esetében csak a külföldi fizikai
munkára érvényes kiegészítő biztosítás megkötésére nincs lehetőség.
Mi az AXA Assistance, és milyen szolgáltatásokat kínál?
A biztosítási és asszisztencia szolgáltatások terén piacvezető AXA vállalatcsoport része
vagyunk. Számos helyi fiókkal rendelkezünk a világ több mint 30 országában,
6 ezer alkalmazottunk évente 9 millió ügyfélnek nyújt segítséget. Utasbiztosításunk
segítségével megóvjuk Önt az útjai során.

www.axa-assistance.hu

