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Módozati kód 21921 

Rövid név Világlátó utasbiztosítás 

Több biztosított is lehet a 

szerződésben? 
☒ Igen  ☐ Nem 

Biztosítás tartama Határozott tartamú  

Minimális biztosítási díj A választott termékcsomagtól függő, egy napra 

megállapított biztosítási díj, de min.195 Ft 

Szerződő lehet  ☒ Természetes személy  ☒ Jogi személy  

Alapbiztosítás biztosítási 

események 
1. Orvosi költségek és utazási segítségnyújtás 

- Sürgősségi orvosi ellátás betegség/baleset esetén 

- sürgősségi fogászati ellátás 
- beteg/sérült hazaszállítása, holttest hazaszállítása 

- keresés, mentés 
- kórházi napi térítés 
- szervezési feladatok  

2. Kényelmi szolgáltatások 

- okmányok pótlása, telefonköltség térítése 

- bankkártya letiltás szervezése 

- tolmács költség 

3. Poggyászkár szolgáltatások 

- poggyász sérülése, eltűnése 

- poggyászkésés 

- járatkésés 

- bőröndjavítás 

4. Jogsegély, felelősségbiztosítás 

- ügyvédi költség, illeték, perköltség, óvadék 

- szállodai felelősségbiztosítás 

- felelősségbiztosítás 

5. Balesetbiztosítás 

- baleseti halál és baleseti rokkantság 

Milyen igényre nyújt 

megoldást? ☒ külföldi utazás során bekövetkező személyi sérülések 

ellátására és poggyászkárok térítésére 

Milyen díjfizetési 

gyakorisággal érhető el? 
☐ Negyedéves ☐ Féléves 

☒ 

Éves 

☒ 

Egyszeri 

Jelen termék esetén nem célpiac: 

- Külföldi munkavégzésre történő biztosításkötés (kiemelten nehéz és veszélyes fizikai munkák) 

- USA/Kanada és Ausztrália/Új-Zéland desztinációk 

- Kiemelkedően veszélyes sportok fedezetbe vonása 

- Különleges felkészülést igénylő nem szokványos tevékenységek (pl. magashegyi hegymászás) 

- 90 éves kor feletti biztosítottak köre 

- 20 évesnél idősebb gépjárműpark asszisztencia jellegű védelme 

- Nagy értékű műszaki cikkek és sportfelszerelések biztosítása a termék keretein belül 

- A KÜM Konzuli Szolgálat által nevesített utazásra nem javasolt térségek, mint célállomás 
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Értékesítési stratégia 

Értékesítési 

csatorna 

☒ Saját hálózat ☒ Alkuszok ☒ Utazási irodák 

☒ Online 
☐ Telefonos 

értékesítés 

☒ Ügyfélszolgálati 

irodák 

 

A kiegészítő fedezetek  

Személygépkocsi és motorkerékpár kiegészítő asszisztencia biztosítása 

- helyszíni javítás költségtérítése 

- javítóműhelybe szállítás költségtérítése, megszervezése 

- hazaszállítás, tárolás költségei 

- szállásköltség térítése 

- járművezető helyszínre küldése 

Szlalom téli sport kiegészítő biztosítási fedezet 

- fedezet kiterjesztése a sífelszerelésre 

- keresés mentés költségeinek megnövelése 

- síbérlet biztosítás 

- síelők felelősségbiztosítása 

Oxigén búvár-kiegészítő biztosítás 

- búvárfelszerelés biztosítása 

Kütyü Plusz kiegészítő fedezet 

- megemelt tárgyankénti limitek a magával vitt műszaki cikkekre 

 


