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TermékismertEtő
Allianz Üzleti utasbiztosítás

Az Allianz gyakran utazó üzleti ügyfelei számára keretnapos utasbiztosítást kínál egyszerű és kényelmes megoldásként. Az Allianz Üzleti utasbiztosítás külföldön végzett
szellemi vagy fizikai munkatevékenységre, illetve sporttevékenységre is megköthető, továbbá turistaként vagy tanulási céllal külföldre utazók számára is ideális.

Kinek ajánljuk?
Az Allianz Üzleti utasbiztosítást egyéni vállalkozók és jogi
személyek, így például gazdasági társaságok, helyi önkormányzatok, sportszervezetek köthetik legalább 100 keretnapra. Mindazoknak ajánljuk, akik szellemi vagy fizikai
munkavégzés vagy hivatásos sporttevékenység végzése
céljából Magyarországról külföldre utaznak 1 és 90 nap
közötti időszakra.
90 nap közötti időtartamra, mindössze annyi a teendője,
hogy az utazás megkezdése előtt a kockázatviselés elindulásához szükséges adatokat (név, születési dátum, külföldi
utazás első és utolsó napja, Európán belüli vagy kívüli utazás) elektronikus úton megküldje az utazaslejelentes@
allianz.hu címre.
Személyre szabható
Az Allianz szem előtt tartja az ügyfelei különböző igényeit,
melyeket teljes körűen szeretne kiszolgálni, így az Allianz
Üzleti utasbiztosítást választó ügyfelek három csomag
– Egészség, Utazás, és Jogvédelem csomag –, a csomagokon belül pedig három termékszint – Standard, Optimum,
Premium – közül választhatnak.

Miért az Allianz Üzleti utasbiztosítást
válassza?
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Egyszerű, kényelmes megoldás
A biztosítási szerződés két évre köthető. Ebben az időszakban a biztosított kedve szerint utazhat külföldre 1 és

1/5

Kedvező biztosítási díj
Az Allianz Üzleti utasbiztosítás már napi 270 Ft-tól elérhető
a szellemi munkavégzés céljából Európán belül utazóknak.
A széles körű védelmet igénylő ügyfeleink pedig már napi
323 Ft-tól köthetnek keretnapos utasbiztosítást.

Egész világra kiterjed
Az Allianz Üzleti utasbiztosítás területi hatálya a világ bármely
országára1 kiterjed, annak figyelembevételével, hogy a vásárolt keretnapok száma Európán belüli utazáskor a külföldön
töltött napok számával, Európán kívüli utazáskor a külföldön
töltött napok számának kétszeresével csökken. Európai
országnak minősülnek a Konzuli szolgálat által Európához
sorolt országok.
Egyszerű és gyors szerződéskötés
A biztosítási szerződés egyszerűen és gyorsan megköthető.
Nincs más tennivaló, mint az ajánlati nyomtatványon kiválasztani a szolgáltatás csomagok közül az Ön számára
legmegfelelőbbet, majd az aláírt ajánlatot átadni az üzletkötő részére. Az ajánlat beérkezését követően a biztosító
számlát állít ki, és postai úton megküldi a szerződő részére,
melyet kényelmesen banki átutalással egyenlíthet ki.

Milyen szolgáltatásokat tartalmaz?
Az Allianz Üzleti utasbiztosítás három csomagból épülhet
fel:
–	Egészség csomag,
–	Utazás csomag,
– Jogvédelem csomag.
Az Egészség csomag választása kötelező, az Utazás és
Jogvédelem csomag pedig opcionálisan választható az
Egészség csomag mellé. A csomagok három termékszinttel – Standard, Optimum, Premium – választhatók, melyek
a szolgáltatások körében és a biztosítási díjukban térnek el
egymástól.

(például a sürgősségi ellátáshoz kapcsolódó orvosi vizsgálat, járóbeteg orvosi ellátás, kórházi ellátás, betegszállítás
– ideértve a helikopteres mentést is –, és a gyógyszerek
költségeit).
A biztosító krónikus betegség esetén a szolgáltatási táblázatban meghatározott összeghatárig vállalja a szolgáltatást, feltéve, hogy a krónikus betegség az utazást megelőző 12 hónapban nem igényelt kórházi vagy ambuláns
kezelést (kontroll vizsgálatoktól eltekintve) és a biztosított
kezelő orvosa az utazást írásban engedélyezte.
A biztosító terrorizmus esetén a szolgáltatási táblázatban
meghatározott összeghatárig vállalja a szolgáltatást.
A szolgáltatási igényt a 24 órás telefonos segélyszolgálaton keresztül a lehető legrövidebb időn, de lehetőleg
72 órán belül be kell jelenteni.
A biztosító a sürgősségi ellátás kapcsán felmerült költségeken felül megtéríti – a szolgáltatási táblázatban
meghatározott összeghatárig – a sürgősségi ellátással
kapcsolatban felmerült egyéb indokolt költségeket,
a Magyarországra történő hazaszállítást, továbbá kórházi napi térítést fizet kórházi ellátás idejére.

Egészség csomag szolgáltatásai
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Az Egészség csomag betegségbiztosításból és egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatásokból épül fel.
A betegségbiztosítás és egészségügyi segítségnyújtási
szolgáltatások keretében megbetegedés, krónikus betegség akuttá válása, baleset, illetve testi sérülés esetén a biztosító egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatásokat nyújt
(például felvilágosítást ad az orvosi ellátás lehetőségeiről,
megszervezi a hazaszállítást, kapcsolatot tart a kezelőorvossal), és megtéríti a külföldön felmerült költségeket

A biztosító Optimum és Premium termékszint esetén megtéríti kórházi ellátás esetén a biztosított és hozzátartozója
szállodai elhelyezését, és a hazautazás többletköltségét, ha a külföldi tartózkodást meg kell hosszabbítani.
A biztosított 10 napot meghaladó kórházi ellátása esetén,
a biztosító megtéríti a beteglátogatáskor az utazás és
szállás költségét. Hivatalos kiküldetés esetén a biztosító
megtéríti a helyettesítő munkatárs utazási költségét, ha
a biztosított kórházi ellátásban részesül. Gyermekkel való
utazás esetén a biztosító megtéríti egy személy részére a
kiutazás és a gyermekkel való hazautazás költségét, ha a
biztosított sürgősségi ellátása miatt a gyermek felügyelet
nélkül marad.

Utazás csomag szolgáltatásai
Az Utazás csomag baleset-biztosításból, poggyászbiztosításból és utazási segítségnyújtási szolgáltatásokból tevődik össze.

A biztosítás területi hatálya nem terjed ki Magyarország területére, illetve a Konzuli Szolgálat által nem javasolt utazási térségekre. A nem javasolt térségek
listája a www.konzuliszolgalat.kormany.hu oldalról érhető el. Külföldi állampolgár esetén a biztosítás nem terjed ki az állampolgársága szerinti országra.
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A biztosító a baleset-biztosítás keretében a szolgáltatási
táblázatban meghatározott biztosítási összeget fizeti
ki, ha a biztosított külföldön balesetet szenved, amely
következtében egy éven belül meghal, vagy két éven
belül maradandó egészségkárosodást szenved.
A poggyászbiztosítás a biztosított útipoggyászára és személyes ruházatára terjed ki, és az alábbi esetekben – a szolgáltatási táblázatban meghatározott összeghatárig – nyújt
szolgáltatást:
• lezárt helyiségből történő lopás,
• gépjármű csomagtartójából történő lopás,
• vagyontárgy elrablása,
• elemi csapásból eredő sérülés,
• balesettel összefüggő sérülés,
• útiokmányok eltulajdonítása,  
• fizetőeszközök eltulajdonítása,
• szállításra átvett csomag ki nem szolgáltatása,
• terrorcselekményből eredő sérülés.

Jogvédelem csomag szolgáltatásai
A Jogvédelmi csomag jogvédelmi biztosításból és felelősségbiztosításból áll.
A jogvédelmi biztosítás kiterjed a biztosított által külföldön gondatlanságból elkövetett szabálysértésre vagy
bűncselekményre, mely esetben a biztosító a szolgáltatási
táblázatban meghatározott összeghatárig megtéríti az
óvadék és ügyvéd költségét. Továbbá személyi sérüléses
baleset esetén a biztosítás kiterjed a kártérítési igény
érvényesítésével kapcsolatos eljárás költségeire is.
A felelősségbiztosítás alapján a biztosító megtéríti a biztosított által külföldön harmadik személynek okozott testi
sérülés vagy halál esetén szükséges sürgősségi ellátás,
illetve a temetés költségét. Továbbá a biztosító megtéríti a
szálláshelyen okozott kárt.

Jó tudni!
–	A biztosított lehet 70 éves korig magyar és
külföldi személy is.
–	Az egyszeri külföldi tartózkodás legfeljebb
90 nap lehet.
–	A külföldi utazás adatainak az
utazaslejelentes@allianz.hu címre történő
megküldését követően indulhat az utazás!

AHE-21421/T3

Utazási segítségnyújtási szolgáltatások
Az utazási segítségnyújtás keretében a biztosító az alábbi
szolgáltatásokat nyújtja:
–	Ha a légitársaság a biztosított poggyászát késedelemmel szolgáltatja ki, akkor megtéríti a poggyászkésedelem miatt felmerült indokolt költségeket.
–	Ha a biztosított repülőjárata késik, vagy törlésre kerül,
illetve a járat útvonalát módosítják, megtéríti az emiatt
felmerült indokolt költségeket.
–	Ha a biztosított haláleset, megbetegedés vagy természeti katasztrófa miatt kénytelen külföldi tartózkodását
lerövidíteni, megtéríti az idő előtti hazautazás többletköltségét.
–	Tömegközlekedési eszköz eltérítése esetén napi térítést
fizet a biztosított részére.
–	Ha a biztosított személyt elrabolják, vagy túszul ejtik
váltságdíjat és napi térítést fizet.
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–	Európán belüli utazáskor a vásárolt keretnapok
száma a külföldön töltött napok számával, Eu
rópán kívüli utazáskor a külföldön töltött napok
számának kétszeresével csökken
(Az Európán belüli és kívüli utazások meghatá
rozását a szerződési feltételek tartalmazzák).
–	A szolgáltatás igénybevételéhez nem szükséges
társadalombiztosítás.
–	Külföldi állampolgár is lehet biztosított, de a
biztosítás nem terjed ki az állampolgársága
szerinti országra.
–	Közlekedési baleset esetén a baleset-biztosítási
és poggyászbiztosítási eseményekre a biztosító
kockázatviselése Magyarországra is kiterjed.
–	A biztosítás a világ minden országára kiterjed,
kivéve a Konzuli Szolgálat utazásra nem java
solt térségeket.

Szolgáltatások

Termékszintek
Standard

Optimum

Premium

Baleset miatt felmerült költségek (sürgősségi ellátás és mentés) térítése

20 000 000 Ft

50 000 000 Ft

200 000 000 Ft

Betegség miatt felmerült költségek (sürgősségi ellátás és mentés) térítése

10 000 000 Ft

25 000 000 Ft

100 000 000 Ft

Krónikus betegség akuttá válása miatt felmerült költségek (sürgősségi ellátás és mentés) térítése

1 000 000 Ft

3 000 000 Ft

15 000 000 Ft

Terrorcselekmény miatt felmerült sürgősségi ellátás költségének térítése

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

Terhesség esetén a 29. hetet követően felmerült sürgősségi ellátás költségének térítése

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

Sürgősségi fogászati ellátás térítése

75 000 Ft

100 000 Ft

125 000 Ft

Szemüveg vagy kontaktlencse pótlásának térítése baleset esetén

25 000 Ft

50 000 Ft

75 000 Ft

Egyéb indokolt költségek térítése

30 000 Ft

60 000 Ft

90 000 Ft

Kórházi napi térítés (maximum 15 napra)

5 000 Ft/nap

5 000 Ft/nap

5 000 Ft/nap

Kórházi napi térítés EEK esetén (maximum 15 napra)

10 000 Ft/nap

20 000 Ft/nap

30 000 Ft/nap

Hazaszállítás térítése Magyarországra

limit nélkül

limit nélkül

limit nélkül

Hazaszállítás térítése Magyarországra terrorizmus vagy krónikus betegség esetén, illetve
terhesség 29. hetét követően

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

Telefonköltségek megtérítése

15 000 Ft

30 000 Ft

60 000 Ft

1. Egészség csomag
Betegségbiztosítás és egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatások

Külföldi tartózkodás meghosszabbítása
kórházi ellátás esetén

Szállás költség térítése

nincs

150 000 Ft

300 000 Ft

Hazautazás többletköltségének
térítése

nincs

500 000 Ft

1 000 000 Ft

Beteglátogatás Magyarországról
sürgősségi ellátás esetén

Szállás költség térítése

nincs

150 000 Ft

300 000 Ft

Utazási költség térítése

nincs

500 000 Ft

1 000 000 Ft

Helyettesítés hivatalos kiküldetéskor kórházi ellátás esetén

nincs

500 000 Ft

1 000 000 Ft

Gyermek hazaszállítása sürgősségi ellátás esetén

nincs

500 000 Ft

1 000 000 Ft

100-499 keretnap esetén

300 Ft

350 Ft

400 Ft

500-999 keretnap esetén

285 Ft

335 Ft

380 Ft

1000 vagy afeletti keretnap esetén 270 Ft

315 Ft

360 Ft

Egészség csomag napi alapdíja

2. Utazás csomag
Baleset-biztosítás
Baleseti halál esetén térítés

2 000 000 Ft

4 000 000 Ft

6 000 000 Ft

Légi katasztrófa miatti halál esetén további térítés

nincs

nincs

5 000 000 Ft

Baleseti rokkantság (100%-os) esetén térítés

4 000 000 Ft

6 000 000 Ft

10 000 000 Ft

Poggyászbiztosítási limit

230 000 Ft

360 000 Ft

490 000 Ft

Útipoggyász ellopása, elrablása, baleseti sérülésének térítése

200 000 Ft

300 000 Ft

400 000 Ft

Poggyászkárral kapcsolatos egyéb költség

30 000 Ft

60 000 Ft

90 000 Ft

Csomagonkénti limit

100 000 Ft

125 000 Ft

150 000 Ft

Vagyontárgyankénti limit

50 000 Ft

100 000 Ft

150 000 Ft

Műszaki cikkekre vonatkozó limit

50 000 Ft

100 000 Ft

150 000 Ft

Gépjármű csomagteréből történő
lopás

100 000 Ft

125 000 Ft

150 000 Ft

Szállításra átvett csomag ki nem
szolgáltatása

50 000 Ft

100 000 Ft

150 000 Ft

Poggyászbiztosítás

Poggyászbiztosítási limiten belül:
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Készpénz, bankkártya ellopása, elrablása esetén
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Úti okmányok pótlásának térítése

10 000 Ft

20 000 Ft

limit nélkül

Átutalás, letiltás költségének
térítése

10 000 Ft

15 000 Ft

20 000 Ft

Pénzügyi veszteség térítése

40 000 Ft

60 000 Ft

80 000 Ft

Szolgáltatások

Termékszintek
Standard

Optimum

Premium

4 órát meghaladó

nincs

30 000 Ft

60 000 Ft

8 órát meghaladó

30 000 Ft

60 000 Ft

90 000 Ft

Járatkésés, járattörlés, útvonal módosítás esetén sürgősségi vásárlások térítése

30 000 Ft

60 000 Ft

90 000 Ft

Idő előtti hazautazás természeti katasztrófa vagy hozzátartozó életveszélyes állapota miatt

nincs

500 000 Ft

1 000 000 Ft

Tömegközlekedési eszköz eltérítése esetén napi térítés

30 000 Ft/nap

60 000 Ft/nap

90 000 Ft/nap

Napi térítés

30 000 Ft/nap

60 000 Ft/nap

90 000 Ft/nap

Váltságdíj megtérítése kifizetése

nincs

3 000 000 Ft

5 000 000 Ft

100-499 keretnap esetén

50 Ft

80 Ft

120 Ft

500-999 keretnap esetén

48 Ft

77 Ft

115 Ft

1000 vagy afeletti keretnap esetén

45 Ft

74 Ft

110 Ft

Jogvédelmi költségek térítése szabálysértés vagy büntetőeljárás esetén

1 000 000 Ft

5 000 000 Ft

10 000 000 Ft

Óvadék térítése

500 000 Ft

2 500 000 Ft

5 000 000 Ft

Ügyvédi költségek térítése

500 000 Ft

2 500 000 Ft

5 000 000 Ft

Kártérítési igény érvényesítésével kapcsolatos költségek térítése

250 000 Ft

1 000 000 Ft

2 500 000 Ft

Harmadik személy balesetből eredő testi sérülése vagy halála

1 000 000 Ft

5 000 000 Ft

10 000 000 Ft

Harmadik személy közlekedési balesetből eredő testi sérülése vagy halála

500 000 Ft

2 000 000 Ft

4 000 000 Ft

Szálláshelyi károkozás térítése

nincs

60 000 Ft

120 000 Ft

100-499 keretnap esetén

10 Ft

20 Ft

30 Ft

500-999 keretnap esetén

9 Ft

18 Ft

27 Ft

1000 vagy afeletti keretnap esetén

8 Ft

16 Ft

24 Ft

Utazási segítségnyújtási szolgáltatások
Poggyászkésedelem esetén sürgősségi
vásárlások térítése

Emberrablás, túszejtés esetén

Utazás csomag napi alapdíja

3. Jogvédelem csomag
Jogvédelmi biztosítás

Felelősségbiztosítás

Jogvédelem csomag napi alapdíja

Pótdíjak
Szellemi munkavégzés céljából történő utazás

nincs pótdíj

Fizikai munkavégzés céljából történő utazás

szerződési feltételek szerint

Hivatásos gépjárművezetés céljából történő utazás

25%-os pótdíj

Sportolás céljából történő utazás

egyedi pótdíj
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Az adatok tájékoztató jellegűek, részletes tájékoztatást az AHE-21421/3 Allianz Üzleti utasbiztosítások
Általános Szerződési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató tartalmaz.
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