UTAZÁSTERVEZÉS,

ALLIANZ HUNGÁRIA ZRT.

DE OKOSAN!
Ugye már Téged is ért meglepetés
az utazási lázban, amikor az utolsó
percben döbbentél rá, hogy valami
fontos dolgot elfelejtettél magaddal hozni. Persze a legaprólékosabb
készülődés sem garancia arra, hogy
egy váratlan esemény nem fogja
megzavarni az egzotikus álomutat,
vagy külföldi tartózkodást, azonban
erre is felkészülhetsz, akár az utolsó
pillanatban is!

A LEGFONTOSABBAK,
AMIK NÉLKÜL
NE INDULJ ÚTNAK

Fogkefe és fésű

Telefon és telefontöltő

Útlevél

Allianz utasbiztosítás

Kösd meg utasbiztosításod gyorsan,
egyszerűen online, akár 25% kedvezménnyel!
UTAZZ BIZTOSRA AZ ALLIANZ UTASBIZTOSÍTÁSOK PLATINA CSOMAGJAIVAL!*
1. Sürgősségi orvosi ellátás

akár

25%
kedvezmény

HOGYAN VÁLASSZ
UTASBIZTOSÍTÁST?

allianz.hu

Váratlanul megbetegedtél, vagy baleset
ért? Ne aggódj, a világ bármely pontján
biztonságban érezheted magad, hiszen
limit nélkül térül a sürgősségi orvosi ellátás
és a hazaszállítás!

2. Poggyászkésedelem,
vagy poggyászsérülés
Késve érkezik a bőröndöd? Baleset miatt
megsérült a ruhád vagy telefonod?
Az élményeket még ez sem ronthatja el!

3. Idő előtti hazautazás, vagy
tartózkodás meghosszabbítása

Egyedül, családdal vagy barátokkal utazol maximum 90 napra
nyaralni vagy várost nézni?
Válaszd az Allianz Útitárs
utasbiztosítást!*

Több mint 4 hónapon keresztül
külföldön tartózkodsz, de egy
éven belül hazatérsz?
Válaszd az Allianz Útitárs XL
utasbiztosítást!*

Kalandokra vágysz, a mindennapos sportok unalmasak számodra?
Nézz utána honlapunkon,
az Arany vagy Platina csomagunk
számos sportra kiterjed!
Válaszd az Allianz Extrém
Sportok utasbiztosítást!*

Az utazás bolondja lettél, vagy
a munkád miatt gyakran utazol
Európán belül?
Válaszd az Allianz Útitárs
Bérlet utasbiztosítást!*

Kitört a vulkán vagy trópusi vihar tombol,
és azonnal haza kell utaznod? Kórházi
ellátás miatt tovább kell maradnod néhány
napot? Semmi gond, térítjük a hazautazást!

4. Autó Assistance szolgáltatás
Autóval vagy motorral vágsz neki az utazásnak? Közlekedési baleset vagy műszaki
probléma esetén is segítséget kapsz!

5. 24 órás segítségnyújtás
Megbetegedtél? Kiraboltak? Lerobbant
az autód? Egyéb biztosítási esemény miatt
segítségre van szükséged? Hívd segélyvonalunkat a nap bármely órájában,
a világ bármely részéről!

*A z utasbiztosítás kiválasztása előtt nézd át az adott csomagra vonatkozó szolgáltatásokat és kizárásokat!
Sportolás esetén ellenőrizd, hogy a választott csomag kiterjed-e az adott sportra! Ha olyan krónikus
betegséggel élsz (pl. cukorbetegség), ami nem igényelt kezelést az elmúlt 1 évben, akkor kérj erről orvosi
igazolást, hogy segíthessünk, ha állapotod rosszabbra fordul! A termékekre vonatkozó teljes körű,
szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás az Allianz utasbiztosítások Általános Szerződési Feltételek
és Ügyfél-tájékoztatójában a www.allianz.hu oldalon érhető el.

