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Allianz Üzleti utasbiztosítás

allianz.hu

TermékismerTeTő

Az Allianz gyakran utazó üzleti ügyfelei számára keretna-
pos utasbiztosítást kínál egyszerű és kényelmes megol-
dásként. Az Allianz Üzleti utasbiztosítás külföldön végzett 
szellemi vagy fizikai munkatevékenységre, illetve sportte-
vékenységre is megköthető, továbbá turistaként vagy tanu-
lási céllal külföldre utazók számára is ideális. 

kinek ajánljuk?

Az Allianz Üzleti utasbiztosítást egyéni vállalkozók és jogi 
személyek, így például gazdasági társaságok, helyi önkor-
mányzatok, sportszervezetek köthetik legalább 100 keret-
napra. Mindazoknak ajánljuk, akik szellemi vagy fizikai 
munkavégzés vagy hivatásos sporttevékenység végzése 
céljából Magyarországról külföldre utaznak 1 és 90 nap 
közötti időszakra.

miérT az allianz ÜzleTi uTasbizTosíTásT 
válassza?

Egyszerű, kényelmes megoldás
A biztosítási szerződés két évre köthető. Ebben az idő-
szakban a biztosított kedve szerint utazhat külföldre 1 és 

90 nap közötti időtartamra, mindössze annyi a teendő, 
hogy az utazás megkezdése előtt a kockázatviselés elin-
dulásához szükséges adatok (név, születési dátum, külföldi 
utazás első és utolsó napja, Európán belüli vagy kívüli 
országba történik az utazás) elektronikus úton úton meg-
küldésre kerüljenek 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 csomago-
kon belül pedig három termékszint – Standard, Optimum, 
Premium – közül választhatnak. 

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. 
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Egész világra kiterjed
Az Allianz Üzleti utasbiztosítás területi hatálya a világ bármely 
országára1 kiterjed, annak figyelembevételével, hogy a vásá-
rolt 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 AHE-21404/19S számú aján-
lati nyomtatványon kiválasztani a szolgáltatás csomagok 
közül az Ön számára legmegfelelőbbet, majd az aláírt 
ajánlatot átadni az üzletkötő részére. Az ajánlat beérke-
zését követően a biztosító számlát állít ki, és postai úton 
megküldi a szerződő részére, melyet kényelmesen banki 
átutalással egyenlíthet ki.

24 órás Allianz Utazási Asszisztencia

A biztosító az Allianz Worldwide Partners közre
működésével 24 órás magyar nyelvű segítségnyújtó 
telefonszolgálatot működtet, mely Európán belül 
(Allianz Hungária) a +36 (1) 237-2333, Európán kívül 
(Allianz Worldwide Partners) a +43 (1) 525-03-6516 
számon érhető el. 

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 termékszint-
tel – Standard, Optimum, Premium – választhatók, melyek 
a szolgáltatások körében és a biztosítási díjukban térnek el 
egymástól. 

egészség csomag szolgálTaTásai

Az Egészség csomag betegségbiztosításból és egészség-
ügyi segítségnyújtási szolgáltatásokból épül fel. 

A betegségbiztosítás és egészségügyi segítségnyúj-
tási szolgáltatások keretében megbetegedés, krónikus 
betegség akuttá válása, baleset, illetve testi sérülés 
esetén a biztosító egészségügyi segítségnyújtási szolgál-
tatásokat nyújthat (például felvilágosítást ad az orvosi 
ellátás lehetőségeiről, megszervezi a betegszállítást, 
kapcsolatot tart a kezelőorvossal), és – a választott ter-
mékszinttől függően a szolgáltatási táblázatban meg-
határozott limitig – megtérítheti a külföldön felmerült 
költségeket (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 táb-
lázatban meghatározott összeghatárig vállalja a szolgál-
tatást, feltéve, hogy a krónikus betegség az utazást meg-
előző 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 segélyszolgá-
laton keresztül a lehető legrövidebb időn, de lehetőleg 
72 órán belül be kell jelenteni.

A biztosító a sürgősségi ellátás kapcsán felmerült költ-
ségeken felül megtérítheti – a választott termékszinttől 
függően a szolgáltatási táblázatban meghatározott limitig 
– a sürgősségi ellátással kapcsolatban felmerült egyéb 
indokolt költségeket, a Magyarországra történő beteg-
szállítást, továbbá kórházi napi térítést fizet kórházi ellá-
tás idejére. 

A biztosító Optimum és Premium termékszint esetén 
megmegtérítheti – a választott termékszinttől függően 
a szolgáltatási táblázatban meghatározott limitig – a 
következő költségeket is:
–  Kórházi ellátás esetén a biztosított és hozzátartozója 

1 A biztosítás területi hatálya nem terjed ki Magyarország területére, illetve a Konzuli Szolgálat által nem javasolt utazási térségekre, mely alól kivételt képeznek 
a szerződési feltételekben meghatározott egyes európai országok.
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szállodai elhelyezését, és a hazautazás többletkölt-
ségét, ha a külföldi tartózkodást meg kell hosszabbí-
tani. 

–  A biztosított 10 napot meghaladó kórházi ellátása ese-
tén, a beteglátogatás kapcsán felmerült az utazás és 
szállás költséget. 

–  Hivatalos kiküldetés esetén a helyettesítő munkatárs 
utazási költségét, ha a biztosított kórházi ellátásban 
részesül.

–  Gyermekkel való utazás esetén egy személy részére 
a kiutazás és a gyermekkel való hazautazás költségét, 
ha a biztosított sürgősségi ellátása miatt a gyermek fel-
ügyelet nélkül marad.

uTazás csomag szolgálTaTásai

Az Utazás csomag baleset-biztosításból, poggyászbiztosí-
tásból és utazási segítségnyújtási szolgáltatásokból tevő-
dik össze.

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 terjed 
ki, és az alábbi esetekben nyújt szolgáltatást a választott 
termékszinttől függően a szolgáltatási táblázatban megha-
tározott limitig: 
–  lezárt helyiségből történő lopás,
–  lezárt gépjármű csomagteréből történő lopás,
–  vagyontárgy elrablása,
–  természeti katasztrófa miatti sérülés,
–  személyi sérüléses balesetből eredő sérülés, 
–  úti okmányok eltulajdonítása,  
–  fizetőeszközök eltulajdonítása,
–  terrorcselekményből eredő sérülés.

Az utazási segítségnyújtás keretében a biztosító az alábbi 
szolgáltatásokat nyújthatja a választott termékszinttől füg-
gően a szolgáltatási táblázatban meghatározott limitig:
–  Ha a légitársaság a feladott poggyászt késéssel szol-

gáltatja ki, akkor megtéríti a poggyászkésés miatt fel-
merült ruhanemű és tisztálkodószer költségét.

–  Ha a feladott poggyász eltűnik légi utazás esetén, 

akkor megtéríti a poggyászban található vagyontárgya-
kat (a légitársaság térítését figyelembe véve).

–  Ha a biztosított repülőjárata késik, vagy törlésre kerül, 
megtéríti az emiatt felmerült indokolt költségeket (étel, 
ital, továbbá törlés esetén szállás, helyi utazás is).

–  Ha a biztosított haláleset, megbetegedés vagy termé-
szeti katasztrófa miatt kénytelen külföldi tartózkodását 
lerövidíteni, megtéríti az idő előtti hazautazás többlet-
költségét.

–  Tömegközlekedési eszköz eltérítése esetén napi térítést 
fizet a biztosított részére.

–  Ha a biztosított személyt elrabolják, vagy túszul ejtik 
váltságdíjat és napi térítést fizet.

–  Ha a biztosított lekési menetrendszerinti légi járatát, 
akkor megtéríti az utazási többletköltséget.

–  Ha a biztosított hatósági karanténba kerül, akkor napi 
térítést nyújt.

jogvédelem csomag szolgálTaTásai

A Jogvédelmi csomag jogvédelmi biztosításból és felelős-
ségbiztosításból áll. 

A jogvédelmi biztosítás a választott termékszinttől füg-
gően a szolgáltatási táblázatban meghatározott limitig 
a következő szolgáltatásokra terjed ki. A biztosított által 
külföldön gondatlanságból elkövetett szabálysértés vagy 
bűncselekmény esetén a biztosító megtérítheti az óvadék 
és ügyvéd költségét. Továbbá személyi sérüléses baleset 
esetén a biztosítás kiterjed a biztosított ellen indított kárté-
rítési igénnyel kapcsolatos eljárás költségeire is. 

A felelősségbiztosítás alapján a biztosító megtérítheti 
a biztosított által külföldön harmadik személynek oko-
zott testi sérülés vagy halál esetén szükséges sürgősségi 
ellátás, illetve a temetés költségét. Továbbá a biztosító 
megtérítheti – a választott termékszinttől függően – a szál-
láshelyen okozott kárt a szolgáltatási táblázatban megha-
tározott limitig.

Hol érvényes az ÜzleTi uTasbizTosíTás?

Az Allianz Üzleti utasbiztosítás a világ minden országára 
kiterjed, kivéve a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
által utazásra nem javasolt térségeket, figyelembe véve a 
következőket.

Az utasbiztosítás kiterjed a következő területekre, füg-
getlenül attól, hogy szerepel-e a Külgazdasági és Külügy-
minisztérium által meghatározott utazásra nem javasolt 
térségek között: 
–  a következő országok földrajzilag Európához tartozó 

területére: Ausztria, Bulgária, Belgium, Cseh Köztár-
saság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, 
Görögország, Horvátország, Hollandia, Írország, Izland, 
Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, 
Luxemburg, Málta, Nagy-Britannia, Németország, Nor-
végia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolor-
szág, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia.

–  továbbá a következő területekre:  Azori-szigetek, Ciprus, 
Kanári-szigetek és Madeira.
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Az utazásra nem javasolt térségek listája a www.konzuli-
szolgalat.kormany.hu oldalról érthető el. 

Európán belüli utazáskor a vásárolt keretnapok száma a 
külföldön töltött napok számával, Európán kívüli utazáskor 
a külföldön töltött napok számának kétszeresével csökken 
(Az Európán belüli és kívüli utazások meghatározását a 
szerződési feltételek tartalmazzák).

 

jó Tudni!

–  A biztosított lehet magyar és külföldi 
állampolgárságú személy is, feltéve, hogy nem 
töltötte még be a 70. életévét.

–  Az egyszeri külföldi tartózkodás legfeljebb 90 
nap lehet.

–  A külföldi utazásra vonatkozó adatokat 
az utazaslejelentes@allianz.hu címre kell 
megküldeni az utazás megkezdése előtt.

–  Az utasbiztosítás keretében nyújtott 
szolgáltatások igénybevételéhez nem szükséges 
érvényes társadalombiztosítási jogviszony.

–  Külföldi állampolgárságú biztosított esetén az 
utasbiztosítás nem terjed ki az állampolgárság 
szerinti ország(ok)ra.

–  Közlekedési baleset esetén a balesetbiztosítási 
és poggyászbiztosítási eseményekre a biztosító 
kockázatviselése Magyarországra is kiterjed.
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szolgáltatási táblázat Termékszintek

standard optimum Premium

1. egészség csomag

betegségbiztosítás és egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatások

Sürgősségi ellátás kapcsán felmerült költségek térítése 20 000 000 Ft 50 000 000 Ft 200 000 000 Ft

Krónikus betegség miatt felmerült sürgősségi ellátás térítése 1 000 000 Ft 5 000 000 Ft 15 000 000 Ft

Terrorcselekmény miatt felmerült sürgősségi ellátás térítése 5 000 000 Ft 10 000 000 Ft 20 000 000 Ft

Terhesség esetén (26. hét után) felmerült sürgősségi ellátás térítése 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft

Sürgősségi fogászati ellátás térítése 75 000 Ft 125 000 Ft 175 000 Ft

Szemüveg vagy kontaktlencse pótlásának térítése 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

Betegszállítás térítése Magyarországra limit nélkül limit nélkül limit nélkül

Betegszállítás térítése terhesség 26. hete után 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft

Betegszállítás térítése krónikus betegség esetén 1 000 000 Ft 2 000 000 Ft 3 000 000 Ft

Betegszállítás térítése terrorcselekmény esetén 2 000 000 Ft 5 000 000 Ft 10 000 000 Ft

Külföldi tartózkodás meghosszabbítása kórházi 
ellátáskor 

Szállás költség nincs 150 000 Ft 300 000 Ft

utazási többletköltség nincs 500 000 Ft 1 000 000 Ft

Beteglátogatás Magyarországról kórházi ellátáskor Szállás költség nincs 150 000 Ft 300 000 Ft

utazási költség nincs 500 000 Ft 1 000 000 Ft

helyettesítés hivatalos kiküldetés esetén kórházi ellátáskor nincs 500 000 Ft 1 000 000 Ft

Gyermek hazaszállítása biztosított sürgősségi ellátása esetén nincs 500 000 Ft 1 000 000 Ft

egészség csomag napi alapdíja 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

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

Terrorcselekmény miatti halál térítése 500 000 Ft 1 000 000 Ft 1 500 000 Ft

Baleseti rokkantság (100%-os) esetén térítés 4 000 000 Ft 6 000 000 Ft 10 000 000 Ft

Poggyászbiztosítás

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

Poggyászbiztosítási limiten belül: 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

Úti okmányok pótlásának térítése 10 000 Ft 20 000 Ft limit nélkül

Készpénz, bankkártya ellopása, elrablása esetén Átutalás, letiltás költsége nincs 15 000 Ft 20 000 Ft

Pénzügyi veszteség nincs 60 000 Ft 80 000 Ft
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szolgáltatási táblázat Termékszintek

standard optimum Premium

utazási segítségnyújtási szolgáltatások

Feladott poggyász késése esetén sürgősségi vásárlások 
térítése

4 órát meghaladó nincs 30 000 Ft 60 000 Ft

8 órát meghaladó 30 000 Ft 60 000 Ft 90 000 Ft

Feladott poggyász eltűnése nincs 100 000 Ft 150 000 Ft

Telefonköltség megtérítése 5 000 Ft 15 000 Ft 30 000 Ft

Járatkésés esetén sürgősségi vásárlások térítése nincs 20 000 Ft 30 000 Ft

Járattörlés esetén sürgősségi vásárlások térítése nincs 40 000 Ft 60 000 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

Emberrablás, túszejtés esetén 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

légi járat lekésése nincs nincs 200 000 Ft

hatósági karantén napi térítés nincs nincs 5 000 Ft

utazási költség nincs nincs 100 000 Ft

utazás csomag napi alapdíja 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

3. jogvédelem csomag

jogvédelmi biztosítás

Szabálysértés vagy bűntetőeljárás esetén Óvadék 500 000 Ft 2 500 000 Ft 5 000 000 Ft

Ügyvédi költségek 500 000 Ft 2 500 000 Ft 5 000 000 Ft

Biztosított elleni kártérítési igénnyel kapcsolatos költség 250 000 Ft 1 000 000 Ft 2 500 000 Ft

Felelősségbiztosítás

Balesetből eredő testi sérülés vagy halál okozása 1 000 000 Ft 5  000 000 Ft 10 000 000 Ft

Közlekedési balesetből eredő testi sérülés vagy halál okozása 500 000 Ft 2  000 000 Ft 4 000 000 Ft

Szálláshelyi károkozás nincs 60 000 Ft 120 000 Ft

jogvédelem csomag napi alapdíja 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

Pótdíjak

Szellemi munkavégzés céljából történő utazás nincs pótdíj

Fizikai munkavégzés céljából történő utazás szerződési feltételek 36. pontja szerint

hivatásos gépjárművezetés céljából történő utazás 25%-os pótdíj

Sportolás céljából történő utazás egyedi pótdíj

A jelen Termékismertető csak a legfontosabb információkat tartalmazza az Allianz Üzleti utasbiztosításról. Részletes 
tájékoztatás az AHE-21421/4 Allianz Üzleti utasbiztosítások Általános Szerződési feltételek és Ügyfél-tájékoztató 
megnevezésű dokumentumban érhető el. A biztosító szolgáltatása szempontjából az Általános Szerződési feltételekben 
foglaltak az irányadók. 




