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Sokan kötünk utasbiztosítást a hosszú hétvégék előtt 

Közeledik az újabb a hosszú hétvége, sokan tervezik már a programokat az aktív 

kikapcsolódáshoz, külföldi városnéző körutakhoz, amelyekhez most szép őszi idő is 

ígérkezik. Az Allianz statisztikái szerint az ügyfelek a néhány napos utazások esetén is egyre 

gyakrabban választják a legmagasabb védelmet nyújtó platina csomagokat. Ezek az 

utasbiztosítási csomagok számos váratlan helyzetre védelmet nyújtanak, így garantálják, 

hogy a pihenés gondtalanul teljen.   

Talán még vannak olyanok, akikben nem tudatosul, hogy a rövidebb külföldi utazások 

esetében is hasonló kockázatokkal kell számoln iuk, mint a hosszabb utak során: a poggyász 

késése légi utazás alkalmával, vagy éppen az autó váratlan meghibásodása, egy előre nem 

látható közlekedési helyzet , vagy baleseti sérülés az utazás időtartamától függetlenül 

ugyanolyan eséllyel megtörténhet.  

Összeghatár nélküli térítések, 24 órás telefonszolgálat  

Szerencsére az Allianz ügyfelei már tudják, hogy még a néhány napos családi vagy baráti 

külföldi programhoz is megéri utasbiztosítást kötni: az online statisztikák szerint a 

hosszúhétvégék előtt duplájára emelkedik azoknak az ügyfeleknek a száma, akik az allianz.hu 

oldalán keresnek és kötnek utasbiztosítást. Az Allianz utasbiztosítást kötő ügyfelek jellemzően 

több mint fele a legmagasabb biztosítási védelmet nyújtó platina csomagokat részesíti 

előnyben. Kiemelkedően fontos eleme ezeknek a csomagoknak, hogy korlátlanul térítik a 

sürgősségi ellátás, mentés és hazaszállítás költségeit, valamint speciális szolgáltatásokat is 

tartalmaznak. Az utasbiztosításhoz kapcsolódó magyar nyelvű telefonos segélyszolgálat 24 

órán keresztül bármikor, bárhonnan elérhető, amennyiben segítségre lenne szükség.  

Díjmentes hosszabbítás váratlan helyzetben 

A szerződési feltételekben meghatározott váratlan események bekövetkeztekor az ügyfelek 

élhetnek azzal a lehetőséggel is, hogy bejelentésüket követően az Allianz kockázatviselése 

díjfizetés nélkül egy nappal meghosszabbodik, amennyiben a hazautazásuk időpontja - például 

közlekedési baleset, útlezárás, időjárás miatti légtér zárlat, - kitolódik, illetve járatuk késik, vagy 

esetleg járatukat törlik.  

Gyors biztosításkötés online, akár a reptérről indulás előtt 2 órával 

Az Allianz utasbiztosítások az utazás napján is megköthetőek, és legtöbben a gyors és egyszerű 

online ügyintézést választják, hiszen így a biztosítás Magyarországról a nap 24 órájában, akár 

az indulás előtt 2 órával néhány perc alatt megköthető. Az allianz.hu oldalon történő kötés 

esetén ráadásul az Allianz 10 százalék online kedvezményt kínál, illetve ezen felül a 

Hűségprogramba történő regisztrációt követően, már az első kötéskor akár 25 százalék 

kedvezményt is kaphatnak az ügyfelek. 

https://www.allianz.hu/hu/lakossagi-biztositasok/utasbiztositasok.html/
https://ugyfelportal.allianz.hu/pportal_travel2014/index_1_92382dd1afabe844a6098f13c6e18324.cache.html#utm_medium=gyorskalkulator&cel=alt&utm_source=fooldal&utm_campaign=utas&wfp=wf-00wp5-txfqt-ptr14-STELL
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A kockázatviselés a közlekedési balesetek vonatkozásában a poggyász- és balesetbiztosítás 

esetén azonnal indul a megkötést követően, minden más esetben pedig 2 óra elteltével. 

Megfigyelhető, hogy a biztosítások jelentős számát az utazást megelőző 3 napban kötik, de 

sokan vannak azok is, akik az utazás napjára hagyják. 

Az elmúlt egy év adatai alapján a legtöbb online kötés délelőtt 10 órakor történik: több mint 

4000 ügyfél használta az Allianz online felületét ebben az időpontban. Érdekes módon voltak 

olyanok is, közel 700-an, akik akkor kötötték meg biztosításukat, amikor éjfélt ütött az óra.  

 

További Információ: 

Szabó Linda  
Marketing és kommunikációs osztály  
Allianz Hungária Zrt.  
1087 Budapest Könyves K. krt. 48-52.  
Tel.: +36-1-301-6526  
Mob.: +36 20 468 8782  
e-mail: linda.szabo@allianz.hu 

Zsámboki Olívia 
Marketing és kommunikációs osztály  
Allianz Hungária Zrt.  
Tel.: +36-1-451-9205  
Mob.: +36 30 977 6755  
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e-mail: olivia.zsamboki@allianz.hu 
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