
Allianz Assistance biztosítások
Az egyes csomagokból aszerint érdemes válogatni, hogy milyen vészhelyzet esetén szeretnénk gyors 
segítséget igénybe venni. Ha több eshetőségre is fel akarunk készülni, a csomagok tetszőlegesen 
kombinálhatók.* 

További részletek a www.allianz.hu/assistance weboldalon.

Egészséggel összefüggésben előforduló 
váratlan helyzet esetén javasolt csomagok

* kivéve Assistance Optimum, illetve Assistance Komplex 

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Bővebb információért kérjük, keresse fel biztosításközvetítőjét, látogasson el az Allianz 
ügyfélkapcsolati pontjaiba vagy az FHB Bank Zrt. bármelyik bankfiókjába, továbbá hívhatja az Allianz telefonos ügyfélszolgálatát a 06-40-421-421-es 
számon, vagy tájékozódhat a www.allianz.hu weboldalon is.

Családi Assistance 
biztosítás

3 900 Ft/ év

Amikor balesetet szenvedünk, vagy 
megbetegszünk, esetleg kórházi 
ápolásra szorulunk, nem maradunk 
segítség nélkül: a biztosító 
megszervezi a nem receptköteles 
gyógyszerek házhoz szállítását, 
a gyermekek hazaszállítását az 
iskolából, a bevásárlást, 
a kutyasétáltatást, vagy egyéb 
mindennapi háztartási teendőinket. 

Utazási Assistance 
biztosítás

A kifejezetten külföldi utazások során 
felmerülő problémákra kialakított 
csomag egy külföldön bekövetkezett 
közlekedési baleset, vagy az üresen 
hagyott lakásban történt káresemény 
esetén segítséget nyújt a  külföldről 
való hazaút megszervezésében, de 
szükség esetén magyar nyelven  
kérhetünk információt arról, hogy hol 
található a legközelebbi kórház vagy 
egészségügyi intézmény.

2 100 Ft/ év

Jogsegély Assistance 
biztosítás

1 800 Ft/ év

A külföldi tartózkodás alatt 
bekövetkező közlekedési baleset 
esetén nyújt segítséget, például 
ha ügyvédi közreműködés 
megszervezése válik szükségessé.

Vészhelyzeti 
Assistance biztosítás

Otthoni baleset bekövetkezése esetén 
az Allianz assistance szolgáltatásával 
taxival való kórházba szállítást is 
kérhetünk a legközelebbi kórházba, de 
hozzátartozóink kórházba történő 
szállításának megszervezésében is 
kaphatunk segítséget.

Egy külföldön bekövetkezett 
közlekedési baleset esetén segít 
például a gépjármű elszállításában 
a legközelebbi szerelőműhelybe.

2 396 Ft/ év

Assistance 
Optimum

Ez a csomag az otthoni vészhelyzet 
elhárításában nyújt segítséget. 
Tartalmazza például csőtörés esetén 
a sérült vezetékrész javítását, vagy 
akár egy vihar során a szél által 
megbontott tetőfedés 
helyreállítását vagy a sérült rész 
átmeneti ponyvázását.

1 252 Ft/ év

Az Allianz szükség esetén szakembert 
küld a káresemény helyszínére akár a 
patkányok, rovarok ellen is, de 
segítséget nyújt akkor is, ha bútorok 
és egyéb ingóságok költöztetése 
szükséges az épület lakhatatlanná 
minősítését követően.

Assistance 
Komplex

2 500 Ft/ év

Külföldi utazás alatt előforduló váratlan 
helyzet esetén javasolt csomagok

Otthonunkban előforduló váratlan helyzet 
esetén javasolt csomagok
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