Ajánlat sorszáma: AJ-7814-20180312

Melléklet: Szolgáltatás Táblázat

1. EGÉSZSÉG MODUL
HELP
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
25 000 000
felmerült költségek megtérítését legfeljebb 150 - ig vállalja):
Ezen belül:
- mentőhelikopteres mentés, hegyi- és vízi mentés
5 000 000
- mentőautóval történő szállítás
2 500 000
- sürgősségi fogászati ellátás
EUR 300
- telefon-, taxi- és tolmácsköltségek betegség vagy baleset miatt
25 000
- kórházi napi térítés a biztosított részére, ha a kórházi költségek megtérítése EEK vagy más biztosítás alapján történik (EEK
12 500
esetén a táblázatban szereplő összeg 80%- ig)
Hazaszállítás megszervezése, a felmerült többletköltségek térítése (mentőrepülőgépes szállítás is orvosilag indokolt esetben)
limit nélkül
Egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatások:
24 órás magyar nyelvű
segítségnyújtás
Holttest hazaszállításának megszervezése, a felmerült költségek térítése
limit nélkül
B) További utazási segítségnyújtás (kárbiztosítás)
Helyettes utazási költségei
250 000
- ezen belül szállásköltség (max. 7 éj)
EUR 250
Betegség vagy baleset miatt elhúzódó utazás többletköltségei
250 000
Ezen belül:
- biztosított részére szállásköltség összesen (max. 7 éj)
EUR 250
- utastárs részére szállásköltség összesen (max. 7 éj)
EUR 250
- utastársnak a Biztosítottal egyidőben történő hazautazása miatt felmerülő közlekedési többletköltségek térítése
250 000
Utastárs szállásköltsége - a Biztosított kórházi ellátása alatt össz. (max. 7 éj)
EUR 250
Beteglátogatás közlekedési költségek
200 000
- ezen belül szállásköltség összesen (max. 7 éj)
EUR 250
Idő előtti hazautazás otthoni hozzátartozó betegsége vagy halála miatt vagy lakhelyet érintő elemi kár miatt
250 000
Pénzsegély- közvetítés
125 000
Telefonos orvosi tanácsadás magyar nyelven
24 órás szolgáltatás
Emberrablás (összegbiztosítás)
250 000
- ezen belül Ft/ nap
50 000
Sofőr küldés a Biztosított betegsége vagy balesete esetén
125 000
2. UTAZÁS - ÁLTALÁNOS MODUL
HELP
C) Balesetbiztosítás (összegbiztosítás)
Baleseti eredetű halálra vonatkozó biztosítás
2 500 000
Légikatasztrófa biztosítás (a baleseti halál szolgáltatáson felül)
Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás (100 %)
2 500 000
D) Poggyászbiztosítás (kárbiztosítás)
Útipoggyászra vagy útiokmányra vonatkozó térítés összesen:
250 000
Ezen belül:
- tárgyankénti limit
100 000
- útiokmányok pótlására vonatkozó költségtérítés
12 500
- pénz, menetjegyek, bankkártya eltulajdonítása miatti pénzügyi veszteség megtérítése
50 000
- útiokmányok pótlásával kapcsolatos külföldi utazási költségek megtérítése
25 000
- hordozható számítógépek és mobiltelefon
100 000
- ezen belül légipoggyász- sérülésre vonatkozó térítés
125 000
E) Poggyászkésedelem (külföldön) (kárbiztosítás)
- 4 órát meghaladó, legfeljebb 24 órás poggyászkésedelem esetén
- 24 órát meghaladó poggyászkésedelem esetén
F) Járatkésés külföldön és hazaérkezéskor (kárbiztosítás)
4 órát meghaladó járatkésés - külföldön (sürgősségi vásárlások térítése)
4 órát meghaladó járatkésés hazaérkezéskor (közlekedési és szállás többletköltség térítése)
G) Közlekedési baleset miatt légijárat lekésés (kárbiztosítás)
Közlekedési baleset miatt repülőjárat lekésése
H) Jogvédelmi segítségnyújtás és biztosítás (kárbiztosítás)
- óvadék, illeték, perköltség
- ügyvéd munkadíja
I) Felelősségbiztosítás (kárbiztosítás)
- a biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettség megtérítése
J) Szállodai felelősségbiztosítás (kárbiztosítás)
- kártérítési összeg megtérítése (10% önrész)

2 500 000
1 250 000
2 500 000
125 000

