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Biztosítási díj, kedvezmények és pótdíjak Termékszint

Arany

Napi díj (Ft/fő) 18 éves kortól 70 éves korig 290 Ft

Gyerek kedvezmény 18 év alatt (a biztosítási összegek nem változnak) 50%

70 év feletti pótdíj 100%

Csoportos kedvezmény (11-40 fő) 10%

Fizikai munkavégző, hivatásos gépjárművezető pótdíj 25%

Területi hatály

Európai Unió országaira terjed ki

Időbeli hatály

Minimum 1, de maximum 90 napra köthető

Szolgáltatások Biztosítási összegek

Arany

Egészségügyi segítségnyújtás és sürgősségi betegségbiztosítás

EEK szolgáltatás igénybevételéért fizetendő önrész térítése baleset 

vagy betegség esetén
3 000 000 Ft

EEK-t elfogadó kórházba való átszállítási költségének térítése baleset 

vagy betegség esetén

Egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatások 24 órás telefonszolgálat

Hazaszállítás Magyarországra limit nélkül

Poggyászbiztosítás

Poggyászbiztosítási limit 400 000 Ft

Útipoggyász ellopása, elrablása, balesetből eredő sérülése 300 000 Ft

Csomagonkénti limit 125 000 Ft

Műszaki cikk és tartozékaira vonatkozó limit 150 000 Ft

Gépjármű csomagteréből történő lopás 125 000 Ft

Fürdőhelyen történő eltulajdonítás 10 000 Ft

Biztosított vagyontárgyankénti limit 100 000 Ft

Úti okmányok pótlása 20 000 Ft

Egyéb indokolt költségek 100 000 Ft

Utazási segítségnyújtás

Külföldi tartózkodás meghosszabbítása kórházi ellátás esetén Szállodai elhelyezés 150 000 Ft

Hazautazás többletköltsége 500 000 Ft

Beteglátogatás Magyarországról kórházi ellátás esetén Szállodai elhelyezés 150 000 Ft

Utazás költsége 500 000 Ft

Telefonköltség megtérítése Európán belül                                          15 000 Ft

Európán kívül 30 000 Ft

Gyermek hazaszállítása biztosított egészségi állapota miatt 500 000 Ft

Idő előtti hazautazás természeti katasztrófa miatt 500 000 Ft

Idő előtti hazautazás hozzátartozó, ingatlan miatt 250 000 Ft

Helyettesítés megbetegedéskor hivatalos kiküldetés esetén 500 000 Ft

Poggyászkésedelem esetén térítés 8-12 órás késés 20 000 Ft

12 órát meghaladó késés 40 000 Ft

Poggyász eltűnése 100 000 Ft

Járatkésés, járatmódosítás esetén térítés 12 órán túli késés 20 000 Ft

ÚTITÁRS EEK UTASBIZTOSÍTÁS
Ideális választás az Európai Egészségbiztosítási Kártyával (EEK) rendelkezők részére, akik az EEK szolgáltatásait – az 

alábbi szolgáltatási limitekig – szeretnék kiegészíteni  a szélesebb körű biztosítási védelemért. Kizárólag azon országokra 

terjed ki, amelyekben az EEK érvényes.
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AUTÓ ASSISTANCE KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS 

Útitárs EEK utasbiztosítás mellé köthető legfeljebb 15 éves személyautó vagy motor részére közlekedési baleset vagy 

műszaki meghibásodás esetére.

Szolgáltatások Ezüst Arany 

Napi díj (Ft/gépjármű) 250 Ft 350 Ft

Gépjármű helyszíni javítása, szervizbe szállítása 200 EUR 250 EUR

Gépjármű hazaszállítása közlekedési baleset esetén 0-10 év nincs nincs

11-15 év nincs nincs

Gépjármű hazaszállítása műszaki meghibásodás esetén 0-10 év nincs nincs

11-15 év nincs nincs

Utasok tovább- és visszautazása nincs 300 EUR

Szállásköltség a javítás helyén nincs 100 EUR

Bérgépjármű biztosítása nincs nincs

Telefonköltség térítése nincs 50 EUR

Gépjármű tárolása nincs 50 EUR

Szolgáltatások Arany

Jogvédelmi biztosítás

Óvadék, ügyvédi költség megtérítése 2 000 000 Ft

Kártérítési igénnyel kapcsolatos költség megtérítése 1 000 000 Ft

Felelősségbiztosítás

Halál vagy testi sérülés okozása 3 000 000 Ft

Szálláshelyi károkozás 100 000 Ft

Az adatok tájékoztató jellegűek, részletes tájékoztatást az AHB-21496/20 Allianz utasbiztosítások Általános Szerződési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató tartalmaz.
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