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2020. június 15-tôl visszavonásig
Díjak és szolgáltatások (Ft - ettôl eltérô esetben külön jelölve)

SÍ-EXTRA

SÍ-PROFI

SÍ-SZTÁR

EGYÉNI 70 éves korig
napidíj az elsô naptól (max. 365 napra köthetô)
Gyermek-kedvezmény: 18 év alatti gyermek részére
(Gyermek-kedvezmény igénybevétele esetén az A) rész kivételével a szolgáltatási limitek felezôdnek.)
Életkor-pótdíj
70-80 év között
80 év fölött (max. 21 napra)
CSALÁDOS
két nagykorú személy és max. három 18 év alatti gyermek részére
napidíj az elsô naptól (max. 30 napra köthetô)
CSOPORT – kedvezményes tarifa
10-20 fô közötti csoportra
21-40 fô közötti csoportra
legalább 41 fôs csoportra
Életkor-pótdíj
70-80 év között
80 év fölött (max. 21 napra)
Területi hatály
Sport fedezet Télisport biztosítások esetén
Sportfelszerelés fedezet Télisport biztosítások esetén
A) Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás
Orvosi és mentési költségek térítése összesen
Ezen belül:
– mentôhelikopteres mentés
– hegyi- és vizi mentés
– mentôautóval történô szállítás
– sürgôsségi fogászati ellátás
– kórházi napi térítés a biztosított részére, ha a kórházi költségek megtérítése EEK vagy más biztosítás
alapján történik (Ft/kórházban töltött éjszaka)
– egyensúlyban lévô krónikus betegségek váratlan rosszabbodása esetén felmerülô költségek
(EEK országokban kizárólag az érvényes EEK alapján meg nem térülô költségek)
Hazaszállítás megszervezése, a többletköltségek térítése
Egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatások
Holttest hazaszállításának megszervezése, a felmerült költségek térítése
B) További utazási segítségnyújtás
Hazautazás idôpontjának változása betegség vagy baleset miatt
– Biztosított részére szállásköltség összesen (max. 7 éj)
– utastárs részére szállásköltség összesen (max. 7 éj)
– u tastársnak a Biztosítottal egy idôben történô hazautazása miatt felmerülô közlekedési
többletköltségek térítése
Utastárs szállásköltségének térítése a Biztosított kórházi tartózkodása alatt összesen (max. 7 éj)
Beteglátogatás: –
 közlekedési többletköltségek
– szállásköltség összesen (max. 7 éj)
Gyermek hazaszállítása
Idô elôtti hazautazás otthoni hozzátartozó betegsége vagy halála miatt
Tolmácsszolgálat betegség, baleset vagy gépjármû meghibásodása esetén
Felkutatás, mentés idôjárási körülmények miatt (10%, de minimum € 100 önrész)
Pénzsegély-közvetítés
Információ útiokmány elvesztése esetén
Otthon-védelem váratlan hazautazásra vonatkozó szolgáltatás
Telefonos orvosi tanácsadás magyar nyelven
Síbérlet árának visszatérítése a biztosított betegsége vagy balesete esetén
Információ autómentô-cégrôl
Sofôr küldés a Biztosított betegsége vagy balesete esetén
Kisállat biztosítás baleset esetén
C) Balesetbiztosítás
Baleseti eredetû halálra vonatkozó biztosítás
Baleseti eredetû maradandó egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás
(100 % – egyéb esetben a biztosítási feltételek szerint megállapított összeg)
Baleseti kórházi napi térítés
D) Poggyászbiztosítás
Jogtalan eltulajdonítás, közlekedési baleset és gépjármûben mûszaki tûz, elemi kár, és személy súlyos
balesetével összefüggô károk esetén összesen, ezen belül:
– mobiltelefonra és hordozható számítógépekre vonatkozó szolgáltatás összesen
– útiokmányok pótlására vonatkozó költségtérítés
– rendôrségi jegyzôkönyv beszerzésével, illetve útiokmányok konzulátuson történô pótlásával kapcsolatos
külföldi utazási és ügyintézési költségek megtérítése együttesen legfeljebb:
– bankkártya-pótlás költségeinek megtérítése
Légi- vagy hajótársaság kezelésében igazolt eltûnés vagy sérülés összesen
Általános limitek:
– tárgyankénti limit
– csomagonkénti limit
– télisport felszerelés biztosítása összesen
– hangszer-biztosítás
I) Felelôsségbiztosítás és jogvédelem
Személyi sérülésbôl eredô dologi károk és orvosi ellátás költségeinek megtérítése, eljárási költségek
megfizetése, ügyvéd munkadíja
J) Szállodai- és kemping-felelôsségbiztosítás
– kártérítési összeg megtérítése (10% önrész)
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A biztosítási termékekre vonatkozó részletes tájékoztatást az EUB2020-01U1 jelû biztosítási feltételek tartalmazzák.

Közlemény az utasbiztosítások szolgáltatásairól az „utazásra nem
javasolt térségek” kapcsán
Érvényes: 2021.01.14-től visszavonásig
Jelen közlemény mindenkor aktuális tartalma a Biztosító www.eub.hu honlapján hozzáférhető, és a
közleményben feltüntetett időszak alatt érvényes és alkalmazandó.
2020.09.01-től a Külügyminisztérium Konzuli Szolgálata a világ összes országát az „utazásra nem javasolt
térségek” közé, azaz az ún. piros kategóriába sorolta. A piros kategóriájú országokban nyújtandó
biztosítási szolgáltatások teljesítését a Biztosító alapesetben kizárja.
Tekintettel a rendkívüli helyzetre, az Európai Utazási Biztosító Zrt. (EUB) továbbra is vállalja a
szolgáltatást az alábbi területekre vonatkozóan, vagyis nem alkalmazza a fenti, általánosan használt
kizárást:






















Amerikai Egyesült Államok
Andorra
Ausztrália
Ausztria
Bahama-szigetek, Nagy-Antillák, KisAntillák területe (több ország)
Bahrein
Belgium
Bulgária
Ciprus
Costa Rica
Csehország
Dánia
Dél-Afrikai Köztársaság
Dél-Korea
Dominikai Köztársaság (Karib-térség)
Egyesült Arab Emírségek
Egyesült Királyság (Brit Tengerentúli
Területek nélkül)
Egyiptom (kivéve a Sínai-félsziget
északi és középső területei)
Észtország
Finnország
Franciaország (Európán kívüli
területek nélkül)


























Görögország
Grúzia
Hollandia (Európán kívüli területek
nélkül)
Horvátország
Indonéziához tartozó Bali sziget
Írország
Izrael
Japán
Jordánia
Kambodzsa
Kanada
Katar
Kína
Kuvait
Laosz
Lengyelország
Lettország
Litvánia
Luxemburg
Malaysia
Maldív-szigetek (Maldív Köztársaság)
Málta
Marokkó
Mauritius

Cégjegyzékszám: 01-10-043228. A Biztosítási Cégcsoportok Jegyzékében szereplő Generali Csoporthoz tartozó társaság.


















Mexico (Mexikói Egyesült Államok)
Monaco
Németország
Norvégia
Olaszország
Omán
Oroszország Uraltól nyugatra eső
területei
Portugália (Azori szigetek, Madeira is)
Románia
Seychelle-szigetek
Spanyolország (a Baleár-szigetekkel
és Kanári-szigetekkel együtt, továbbá
Ceuta és Melilla városok)
Sri Lanka
Svájc
Svédország
Szingapúr















Szlovákia
Szlovénia
Tanzániához tartozó Zanzibár
szigetcsoport (Unguja és Pemba
szigetek)
Thaiföld
Törökország (kivéve a szíriai határ
menti következő tartományok: Hatay,
Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin,
Şırnak)
Tunézia (kivéve Jendouba,
Kasserine, Kef, Sidi Bouzid,
Medenine és Tataouine
kormányzóságok területe)
Új-Zéland
Vatikánváros
Vietnám
Zöld-foki szigetek

A Biztosító Európa és Világ-1 területi hatályon belül – a szerződési feltételektől eltérően - járványos
megbetegedésekre (ezen belül Covid-19-re is) - az adott termékre meghatározott biztosítási
összegeken belül – a Különös feltételek A) 2.1. Orvosi és mentési költségek vonatkozásában
legfeljebb 25 000 000 forintig vállal szolgáltatást.
Világ-2 területi hatályon belül a Biztosító kockázatviselése nem terjed ki járványos
megbetegedésekre, ezen belül Covid-19-re sem.

A biztosítás csak akkor köthető meg, ha minden biztosított személy:
- lakóhelye (ahol életvitelszerűen tartózkodik) az Európai Unió országai, Svájc, Norvégia, Izland, Liechtenstein,
Szerbia, illetve az Egyesült Királyság földrajzi Európa területén belül elhelyezkedő területein van és
- lakóhelye országában jelenleg - valamint a megkötni kívánt biztosítás teljes időszaka alatt is érvényes kötelező egészségbiztosítással rendelkezik vagy egészségügyi ellátásra egyéb jogon jogosult, továbbá
- a szerződés létrejöttekor lakóhelye országának területén vagy Magyarországon tartózkodik.
Lakóhely: az az ország, ahol a biztosított állandó lakcíme van, illetve, ahol életvitelszerűen tartózkodik.

Cégjegyzékszám: 01-10-043228. A Biztosítási Cégcsoportok Jegyzékében szereplő Generali Csoporthoz tartozó társaság.

INFORMATION CONCERNING LIABILITY INSURANCE COVERAGE IN EUB SKI PRODUCTS
TÁJÉKOZTATÓ AZ EUB TÉLISPORT TERMÉKEI ÁLTAL NYÚJTOTT FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL
Európai Utazási Biztosító Zrt. • Általános Információ – EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38. • Tel.: +36 1 452 3580 • www.eub.hu • ugyfelszolgalat@eub.hu

The winter sports products of EUB below provide liability coverage in case the Insured causes in negligence an accident requiring emergency medical care or that leads to the death of the third party while doing winter sports (skiing, snowboarding, sledding, ice skating, on
marked runs, paths (piste), rinks or in a fun park, as well as snowmobiling, snowrafting), thus providing coverage for property damage
caused and for medical costs in connection with the accident and personal injury, within the limits below.
Az EUB alábbi – télisportokra érvényes – biztosítási termékeinek kockázatviselése Felelôsségbiztosítás keretében kiterjed téli sportok
(sí-, snowboard-, szánkó-, korcsolya-, kijelölt pályán vagy fun park-ban, továbbá motoros szán használata, hórafting) ûzése közben harmadik személynek külföldön gondatlanul sürgôsségi ellátást igénylô vagy halált okozó baleset miatt felmerülô okozott dologi kárra, illetve
személyi sérüléssel összefüggésben orvosi ellátás költségeire is, az alább meghatározott összeghatárokon belül.

INSURANCE PRODUCT / BIZTOSÍTÁSI TERMÉK

Service / Szolgáltatás:

Limit of liability coverage (HUF)
Biztosítási összegek max. (HUF)
Reimbursement of costs associated with property damage
arising out of personal injuries and associated medical
expenses – resulted from ski accidents.
Síelés közben okozott személyi sérüléssel összefüggô dologi
károk és orvosi ellátás költségeinek megtérítése.

SÍ-SZTÁR

2 500 000

SÍ-PROFI

5 000 000

SÍ-EXTRA

9 000 000

Terms and conditions / Biztosítási feltételek: EUB2020-01U1
For information purposes only. Please read the terms and conditions for further details.
Az információ tájékoztató jellegû, részletes feltételek a biztosítási feltételekben.

