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Aegon Világlátó Platina csomag – COVOD–19 záradék, 
a 2020.07.01–2020.08.31 között létrejött, Világlátó PLATINA csomagba tartozó utasbiztosítási 
szerződésekre

Jelen záradék vonatkozik minden, 2020.07.01–2020.08.31 között létrejött, Világlátó PLATINA csomagba tartozó 
utasbiztosítási szerzôdésre, melyek kockázatviselési ideje 2020.07.01–2020.08.31 között kezdôdik. 

Jelen záradékkal a Világlátó PLATINA csomagba tartozó utasbiztosítási szerzôdések az alábbi biztosítási eseményekkel 
bôvülnek ki, az itt rögzített korlátozásokkal. A jelen záradékban nem rendezett kérdésekben a Szerzôdési feltételek 
irányadóak.

Területi hatály: a Biztosító kockázatviselése a COVID-19 záradék kapcsán EURÓPA földrajzi területén bekövetkezett 
biztosítási eseményekre terjed ki.

1. Járványügyi vészhelyzet miatt beálló, azonnali hazautazással kapcsolatos költségek

 Ha egy ország vagy régió, összefüggésben a COVID-19 járvánnyal, a kiutazás után, a kint tartózkodás alatt kerül fel a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium által publikált, „Fokozott biztonsági kockázatot” jelentô országok listájára, és a helyi 
hatóságok a külföldi állampolgárokat az ország elhagyására utasítják, akkor a biztosított idô elôtti hazautazásának indokolt 
és igazolt többletköltségeit a Biztosító 400.000 Ft-os összeghatárig megtéríti.

 A Biztosító a szervezést, költségvállalást ezekben a helyzetekben nem tudja garantálni. 
 
2. Karantén-intézkedések miatti többletköltség megtérítése

 Ha a kint tartózkodás alatt az adott helyen az erre jogosított hatóság karanténintézkedést vagy területi (pl. városi, tartományi) 
lezárást vezet be, akkor az emiatt felmerülô többletköltségeket a biztosító megtéríti. A szolgáltatás mértéke a biztosított 
indokolt és igazolt többletköltsége, de maximum 300.000 Ft.

 A Biztosító a szervezést, költségvállalást ezekben a helyzetekben nem tudja garantálni. 

3. Utazásképtelenségre vonatkozó fedezet

 Ha a biztosított COVID-19 fertôzésbôl adódó megbetegedése vagy hatósági karanténba kerülése a szerzôdéskötés után, de 
az elutazás elôtt történik meg, akkor a biztosító megtéríti az út lemondásával, máshonnan meg nem térülô indokolt 
és igazolt szállás és utazási költséget, maximum 300.000 Ft összeghatárig. 

Kárrendezéshez szükséges iratok

Jelen záradék 3. pontja vonatkozásában a kárrendezéshez a szabályzat XIV. fejezetében felsorolt, a kárrendezéshez szükséges iratokon 
túl az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

• COVID-19 fertôzésbôl adódó megbetegedést igazoló orvosi és/vagy kórházi dokumentum;

• hatósági karantén elrendelését igazoló hatósági irat;

• nem saját szervezésû út esetén:

 –  utazási szerzôdés, az utazás ellenértékérôl kiállított számlá(k), azok kifizetését igazoló bizonylat(ok);

 –  utazásszervezô által az utazási szolgáltatás lefoglalását visszaigazoló dokumentum, amely tartalmazza az utazási szolgáltatás 
jellegét és idôpontját, a résztvevô utasok nevét, az utazásszerzvezô részére befizetett összegeket;

 –  az utazásszervezô által az utazási szolgáltatás lemondásáról kiállított lemondási költségekrôl (bánatpénz) szóló számlát, 
amely tartalmazza az igénybe nem vett szolgáltatás idôpontját, a lemondott utasok és a szolgáltatás azonosítására 
szolgáló adatokat, a bánatpénz összegét, és a lemondás idôpontját;

 –  az utazásszervezô vagy légitársaság igazolását arra vonatkozóan, hogy mely igénybe nem vett szolgáltatások árát nem 
téríti vissza.
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