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A biztosított események részletes listája az egyes biztosítási termékek
EDKSġSDKDHMġK *HDFġRYİSň !HYSNRİSđRH %DKSġSDKDJ S@KđKG@Sł   G@RNMKł  MDL
EDKRNQNKSDRDLġMXDJQDSŅQSġMň@M@KłFJHAňUİSġRJHYđQS
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 JŅYUDSİSňMHMBREDKG@S@KL@YU@@QQ@ GNFXRYłADKHU@FXİQđRADKHJHDFġRYİSň
LDFđKK@ONCđRNJNMJDQDRYSŘK@LDFIDKŅKS¾KS@KđMNRġR*HDFġRYİSň!HYSNRİSđRHEDKSġSDKDJSňKDKSġQňAHYSNRİSđRHUġCDKLDSİFġQIDM U@FXGNFXSġMXđKKđRS@
AHYSNRİSłQ@MġYUDJŅSDKDYňDQňUDKAİQłLłCNMLDFG@SđQNYY@  JHDFġRYİSň
feltételek, illetve eltérések csak abban az esetben érvényesek, ha azokat
İQđRA@MG@SđQNYSđJLDF ġR@AHYSNRİSłBġFRYDQŜDM@KđİQS@@YNJ@S 

 $EL]WRVķWÀVLV]HU]ŏGÒVDODQ\DL
 AHYSNRİSđRH RYDQYňCġR LDFJŅSġRġUDK @ 2YDQYňCň EġK IDKDM ¾KS@KđMNR !HYSNRİSđRH
%DKSġSDKDJDS U@K@LHMS@UđK@RYSNSSAHYSNRİSđRHSDQLġJGDYS@QSNYł*HDFġRYİSň!HYSNRİSđRH%DKSġSDKDJDSDKENF@CI@ġR@YNJJ@KDFXDSġQS  AHYSNRİSđRHRYDQYňCġRQD@L@gyar jog az irányadó, az abból fakadó esetleges vitákra a Budai Központi Kerületi
Bíróság illetékes.
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2YġJGDKXD!TC@ŅQR 2Y@A@CRđFŕS -XHKUđMS@QSłAİQłRđF!TC@ODRS
*ŅQMXġJH3ŅQUġMXRYġJ"ġFAİQłRđF@%ňSDUġJDMXRġFHJŅQD-DLġKDSAHYSNRİSđR
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'4 26(%3! "7'4'!  YDMFDCġKXDYňG@SłRđFLDFMDUDYġRDġRDKġQGDSňRġFD @YDMFDCġKXRYđLđU@KDFXŘSS
Pénzügyi Szervezetek Allami Felügyelete, 1030 Budapest, Krisztina krt. 39 /
32064-2/2012
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!HYSNRİSłU@KU@FXSDQLġJDHUDKJ@OBRNK@SNRAňUDAAHMENQLđBHłJ
VVV LNMCH@K @RRHRS@MBD GT
²J\IÒOIRJDGÀV+ÒWIŏWŏOFVşWŌUWŌNLJSÒQWHNHQNŌ]ŌWW
"İL!TC@ŅQR 2Y@A@CRđFŕS
Telefon: +36 (23) 507-416 Fax: +36 (23) 507-414
E-Mail: ugyfelszolgalat@mondial-assistance.at ill.
karbejelentes@mondial-assistance.at
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 HYSNRİSNSS  !HYSNRİSđRH *ŅSUġMXADM NKX@M RYDLġKX IDKŅKGDSň LDF AHYSNRİSNSSJġMS  @JH @ AHYSNRİSđR LDFJŅSġRġMDJ HCňONMSIđA@M KDF@KđAA G@S
hónapja állandó lakóhellyel rendelkezik Magyarországon vagy az Európai
4MHł$4U@K@LDKXHJS@FđKK@LđA@M 2UđIBA@MU@FX+HDBGSDMRSDHMADM  
BR@KđCHAHYSNRİSđRA@MKDFEDKIDAAEDKMňSSġRlQNJNMRđFHENJSłKEŘFFDSKDMŘK
lKDFEDKIDAAj@S@KJNQŕFXDQLDJIDFXDYGDSňADMġURYDQHMSSđQRAHYSNRİSNSS
személyként a biztosítási kötvénybe. Meg nem született gyermekek bizSNRİSNSSJġMSMDLIDFXDYGDSňJAD
1.1.2. Kedvezményezett az a személy, aki a biztosítási szolgáltatás igénybevételére jogosult.
Kedvezményezett a Biztosított vagy a Biztosított által a biztosítási szerYňCġRADMLDFIDKŅKSRYDLġKX '@@!HYSNRİSNSSLDFG@KġRMDLIDKŅKS*DCUDYLġMXDYDSSDS @ RYDQYňCġR LDFJŅSġRDJNQ  @JJNQ *DCUDYLġMXDYDSS @
Biztosított örököse.

 !HYSNRİSNSSGNYYđIđQTKđR@MġKJŘKJŅSŅSSAHYSNRİSđRHRYDQYňCġRMDJ@*DCvezményezett kijelölését tartalmazó része érvénytelen, ilyen esetben
Kedvezményezettnek a Biztosítottat, illetve örökösét kell tekinteni.
    2YDQYňCňEġK@Y@RYDLġKX @JH@AHYSNRİSđRHRYDQYňCġRLDFJŅSġRġSġR@
AHYSNRİSđRHCİILDFjYDSġRġSL@FđQ@UđKK@KI@ $KSġQňLDFđKK@ONCđRGHđMXđA@M!HYSNRİSNSSNM@2YDQYňCň%DKDSHRġQSDMHJDKK
1.1.4. Biztosító: AGA International S.A., Magyarországi Fióktelepe /Mondial Assistance
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 LJ\HOHP1HPÀOOIHQQEL]WRVķWÀVLYÒGHOHPD]DOÀEELEHWHJVÒJHNNHO
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1.2.1. Pszichikai megbetegedések és az idegrendszer betegségei (kivéUD  G@ @ ADSDFRġF @ ENFK@KđRS  HKKDSUD @ AHYSNRİSđR LDFJŅSġRġS JŅUDSňDM
DKRň @KJ@KNLL@K IDKDMSJDYHJ ġR JłQGđYH EDJUňADSDF RY@JDKKđSđRR@K IđQ
RYDQUSQ@MRYOK@MSđBHłCH@KHYHR'(5 RYDKKDLHU@FXSDRSHENFX@SġJNRRđF
1.2.2. Az útlemondási védelemre, az utazás megszakítására, az utazással
J@OBRNK@SNR FXłFXİSđRH JŅKSRġFDJQD JHSDQIDCň AHYSNRİSđR DRDSġADM MDL
đKKEDMMAHYSNRİSđRHUġCDKDL@Y@KđAAHLDFKġUňADSDFRġFDJġRO@M@RYNJ
DRDSġM  @LDMMXHADM @ AHYSNRİSđR LDFJŅSġRġS LDFDKňYň  GłM@OA@M
IđQłADSDF  ġRU@FX EDJUňADSDF  RY@JDKKđSđRQ@ JDQŘKS RNQ RYİUADSDFRġF
@FXUġQYġRQđJNRLDFADSDFDCġRCH@AġSDRY DRġR DRSİOTRŕLHFQġM
DOHKDORYH@RBKDQNRHRLTKSHOKDW

Mondial Assistance 24 órás segélyhívó központ: +36 (1) 814-9500
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ból lényeges, és amelyet ismert vagy ismernie kellett. Köteles továbbá
@!HYSNRİSłU@KRYDLADMH@C@SRYNKFđKS@SđRM@J@U@KłRđFM@JLDFEDKDKňDM 
@IłGHRYDLŜŘFXUHSDKJŅUDSDKLġMXDHRYDQHMSL@Q@CġJS@K@MTKDKDFDSSDMMH 
*ŅSDKDR@RYDLġKXDR@C@S@HA@MġR@AHYSNRİSđRHRYDQYňCġRRYDLONMSIđAłK
KġMXDFDRJŅQŘKLġMXDJADMSŅQSġMňAđQLHKXDMUđKSNYđRQłK@!HYSNRİSłSG@K@CġJS@K@MTK CDKDFJġRňAALTMJ@M@ONMADKŘKİQđRA@MSđIġJNYS@SMH %Hgyelem! A Biztosító mentesül a teljesítési kötelezettség alól, amennyiben
@!HYSNRİSNSSU@FX@2YDQYňCňEġK@EDMSH@C@SRYNKFđKS@SđRHJŅSDKDYDSSRġFġS
részben vagy egészben megsértette (valótlan adatok szolgáltatása, valós
körülmények elhallgatása stb.). Kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgaSNSSU@FXADMDLIDKDMSDSSJŅQŘKLġMXS@!HYSNRİSł@RYDQYňCġRJŅSġRJNQHRmerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében.
  !HYSNRİSđRH RYDQYňCġR @KđİQđRđU@K @ !HYSNRİSNSS GNYYđIđQTK @GGNY  GNFX @Y
DFġRYRġFH đKK@ONSđQ@ UNM@SJNYł ġR @ AHYSNRİSđRR@K ŅRRYDEŘFFň RYDLġKXDR
adatait a Biztosító az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
@C@SNJJDYDKġRġQňKRYłKł ġUH7+5(( SŅQUġMXQDMCDKJDYġRDHRYDQHMSJDYDKje. (Az adatvédelem részletes szabályairól a 12. pontban tájékozódhat.)
2.4. A biztosítási kötvény módosítása

 AHYSNRİSđRHRYDQYňCġRLłCNRİSđRđGNYlG@@2YDQYňCňEġKġR@!HYSNRİtott nem azonos – a Biztosított írásbeli hozzájárulása szükséges.
   AHYSNRİSđRHRYDQYňCġRLDFRYŜMġRD

 RYDQYňCġRLDFRYŜMHJ@AHYSNRİSđRHRYDQYňCġRADMLDFG@SđQNYNSSKDIđQ@SHHCňONMSA@M CDKDFJġRňAA@ADjYDSDSSCİII@KKDEDCDSSHCňRY@JTSNKRłM@OIđMłQ@JNQ HKKDSUDG@Y@ġQJDYġRJNQ ,DFRYŜMHJ@RYDQYňCġRSNUđAAđ
a Biztosított halála esetén

    AHYSNRİSđRHCňS@QS@L@

  AHYSNRİSđRH RYDQYňCġR G@SđQNYNSS HCňQD IŅM KġSQD  KDF@KđAA DFX M@OQ@ 
legfeljebb egy évre. Bármilyen más utazás, mely a hazaérkezés után kezCňCHJ MDLAHYSNRİSNSS*HUġUD@YsÍUDR!HYSNRİSđRtDRDSġS !đQLHKXDMTS@zás, ami 365 napnál hosszabb ideig tart, nem biztosított. A kötvény egyRYDQGNRRY@AAİSG@Sł @YDQDCDSHAHYSNRİSđRHJŅSUġMXKDIđQ@S@DKňSSM@OO@K 
kármentesség esetén, a biztosító írásos engedélyével, a maximális 365
M@OHCňS@QS@LDKġQġRġHF
2.1.1 Biztosítási ág – Útlemondási védelem:

 AHYSNRİSđRHUġCDKDL@AHYSNRİSđRHRYDQYňCġRLDFJŅSġRġUDKJDYCňCHJġR
@YTS@YđRLDFJDYCġRġUDKUġFYňCHJ  RYSNQMł UġCDKDLLDKDKKđSNSSAHYtosítási csomagok biztosításának megkötését, valamint a biztosítási díj
LDFjYDSġRġS@YTS@YđRKDENFK@KđRđM@JM@OIđMUġFQDJDKKG@IS@MH *ġRňAAH
megkötés esetén csak olyan események biztosítottak, amelyek a megJŅSġRSňKRYđLİSNSS M@OSłKJDYCňCňDMJŅUDSJDYMDJADJHUġSDKA@KDRDS 
haláleset, természeti esemény). Amennyiben a biztosítás megkötésére
JDUDRDAA LHMSM@OO@K@YTS@YđRLDFJDYCġRDDKňSSJDQŘKRNQ ŕFX@
sztornó-védelem csak akkor adott, amennyiben a biztosítás megkötésére és az utazás lefoglalására egyszerre került sor.
2.1.2. Egyéb biztosítási ágak:
A többi biztosítási ágban a biztosítási védelem csak akkor lép életbe, ha
@ AHYSNRİSđRH CİI@S @Y TS@YđR LDFJDYCġRD DKňSS LDFjYDSSġJ  ġR @ LDFJŅSġRHCňONMSIđA@MHRLDQSTS@YđR LDFJDYCġRHHCňONMSSłK@YTS@YđRUġFġMDJHCňONMSIđHFġQUġMXDR KDFEDKIDAA@S@QHE@@K@OIđMUđK@RYSNSSTS@YđRH
HCňS@QS@LHF  LDMMXHADM @ AHYSNRİSđRH JŅSUġMX JHđKKİSđRđM@J ġR @ AHYSNRİSđRH RYDQYňCġR LDFJŅSġRġMDJ HCňONMSI@ DFXADDRHJ  ŕFX @ AHYSNRİSđRH
UġCDKDL@JŅUDSJDYňM@OłQ@JNQJDYCňCHJ )LJ\HOHP$%L]WRVķWŉ
NRFNÀ]DWYLVHOÒVH EL]WRVķWÀVL YÒGHOHP  FVDN DNNRU NH]GŏGLN KD D
6]HU]ŏGŏIÒO%L]WRVķWRWWDWHOMHVEL]WRVķWÀVLGķMDWPHJð]HWWHD]XWD]ÀVPHJNH]GÒVHHOŏWW AHYSNRİSđRCİI@DFXRYDQH@KJ@KNLL@KjYDSDMCň
összeg, amely az adott biztosítási termék szolgáltatási köréhez, a Biztosított életkorához, egészségi állapotához, a választott úticélhoz és egyéb
körülményekhez igazodik.
   AHYSNRİSđRHRYDQYňCġRLDFJŅSġRD!HYSNRİSđRH*ŅSUġMX
     AHYSNRİSđRHRYDQYňCġR@2YDQYňCňEġKġR@!HYSNRİSłİQđRADKHLDFđKK@ONdásával jön létre
2.2.2.  AHYSNRİSđRHRYDQYňCġRAňKE@J@CłINFUHSđJQ@@L@FX@QINFHQđMX@Cł @Y
DYYDKJ@OBRNK@SNRODQDJADM@G@SđRJŅQQDKġRHKKDSġJDRRġFFDKQDMCDKJDYň
magyar bíróság jár el.
2.2.3.  RYDQYňCġRLDFJŅSġRDRNQđM@!HYSNRİSłSDKIDRJŅQŜSđIġJNYS@SđRSMXŕIS@
2YDQYňCňEġK!HYSNRİSNSSQġRYġQD@AHYSNRİSłJQłKġR@AHYSNRİSđRHSDUġJDMXRġFQňKRYłKł ġUH+7 SŅQUġMX@K@OIđM  2YDQYňCňEġK!HYSNRİSNSS@CİI
LDFjYDSġRġUDKHF@YNKI@ GNFX@RYDQYňCġRLDFJŅSġRDDKňSS@!HYSNRİSłQ@
ġR@AHYSNRİSđRHRYDQYňCġRS@QS@KLđQ@UNM@SJNYłSDKIDRJŅQŜSđIġJNYS@SđRS
megkapta
2.2.4.  !HYSNRİSł@CİIđSUġSDKDTSđMJŅSUġMXSđKKİSJH  RYDQYňCġRLDFJŅSġRDJNQ
kiállított Biztosítási Kötvény, valamint a mindenkor hatályos általános és
JHDFġRYİSň AHYSNRİSđRH EDKSġSDKDJ DFXŘSS @KJNSIđJ @ AHYSNRİSđRH RYDQYňCġRS 
!HYSNRİSđRH*ŅSUġMXS@QS@KL@YY@@RYDQYňCġRLDFJŅSġRġMDJM@OIđS @
SDQUDYDSSTS@YđRJDYCňM@OIđS @G@Y@ġQJDYġRM@OIđS @UđK@RYSNSSAHYSNRİtási terméket, a biztosítási fedezet területi hatályát, a kötvényszámot, a
AHYSNRİSđRHCİI@SġR@!HYSNRİSNSS@J HKKDSUD@2YDQYňCňEġKMDUġSġRDFXġA
adatait )LJ\HOHP.ÀULJÒQ\HÒUYÒQ\HVķWÒVÒKH]V]şNVÒJHOHV]%L]WRVķWÀVL.ŌWYÒQ\ÒUHH]ÒUWWDUWVDD]WEL]WRQVÀJRVKHO\HQ
   !HYSNRİSNSS2YDQYňCňEġK@C@SRYNKFđKS@SđRHJŅSDKDYDSSRġFD

 !HYSNRİSNSS2YDQYňCňEġK@RYDQYňCġRJŅSġRJNQJŅSDKDR@!HYSNRİSłU@KLHMden olyan körülményt közölni, amely a biztosítás elvállalása szempontjá-

)
 LJ\HOHP$]DOÀEELDNEDQIHOVRUROWDEL]WRVķWÀVLYÒGHOHPDOŉOWŌUWÒQŏÀOWDOÀQRVNLYÒWHOHNPHOOHWWHJ\HVEL]WRVķWÀVLWHUPÒNHNUHWRYÀEEL
NLYÒWHOHNYRQDWNR]QDN
   -DLđKKEDMMAHYSNRİSđRHUġCDKDL@Y@KđAAHDRDLġMXDJQD
6.1.1. a biztosított által szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott eseLġMXDJ
6.1.2. Y@U@QFđRNJJ@K GđANQŕRDRDLġMXDJJDKU@FXAđQLHMDLŜSDQQNQBRDKDJLġMXDJJDKJŅYUDSKDMŘKU@FXJŅYUDSDSSDMŅRRYDEŘFFňDRDLġMXDJ
6.1.3. RYSQđIJđKS@KNJNYNSSDRDLġMXDJ
6.1.4. M
 XHKUđMNRFXŜKġRAňKU@FXSŘMSDSġRAňKE@J@CłDQňRY@JNRBRDKDJDCDSDJJDK
ŅRRYDEŘFFň DRDLġMXDJ  @LDMMXHADM @ AHYSNRİSNSS DYDJDM @JSİU@M QġRYS
UDRY
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 AHYSNRİSđRG@SđKX@JŘKEŅKCŅMJHSDQIDC@RYDQYňCġRRYDQHMSHġQUġMXDRRġFH
területekre a lakóhely szerinti állam területén kívül.
)
 LJ\HOHP$EL]WRVķWÀVLYÒGHOHPQHPWHUMHGNLDQQDND]ÀOODPQDND
WHUşOHWÒUHDPHO\EHQD%L]WRVķWRWWPXQNDKHO\HWDOÀOKDWŉ

 $EL]WRVķWÀVLŌVV]HJ
Az adott biztosítási termék biztosítási összege meghatározza mindazon biztosított eseményekre vonatkozó szolgáltatást, amely a biztosítás
HCňS@QS@L@ @K@SS SŅQSġMHJ  LDMMXHADM @ AHYSNRİSđRH UġCDKDL SŅAA LHMS
egy utazásra szól, úgy az adott biztosítási összeg a maximális fedezetet jelenti valamennyi, egy biztosítási terméken belüli káreseményre (útlemondási védelem, poggyász, gyógyászati költségek stb.) a biztosítás
HCňS@QS@L@@K@SS *HUġSDKDY@KłK@YsÍUDRTS@RAHYSNRİSđRtEDCDYDSD

 +DUPDGLNIÒOOHOV]HPEHQWÀPDV]WRWWLJÒQ\HN


5
 @K@LDMMXHAHYSNRİSđRHRYNKFđKS@SđRLđRNCK@FNRRYNKFđKS@SđRM@JLHMňRŘK 
vagyis a biztosító csak annyiban teljesít, amennyiben a kár más fennálló
biztosításokból (pl. magán- vagy társadalombiztosítás) nem került megtérítésre.

 1HPEL]WRVķWRWWHVHPÒQ\HN


6.1.5. a biztosított öngyilkossága vagy öngyilkossági kísérlete által okozott eseLġMXDJ
6.1.6. G@SłRđFHHMSġYJDCġRđKS@KNJNYNSSDRDLġMXDJ
6.1.7. a hatályos, atomenergiáról szóló törvény szerinti ionizáló sugarak vagy
@SNLDMDQFH@đKS@KJŅYUDSDSSDMU@FXJŅYUDSKDMŘKNJNYNSSDRDLġMXDJ
6.1.8. a biztosított alkohol, kábítószer vagy gyógyszer okozta befolyásoltsága,
HKKDSUD@YDKQDMCDKSSDQđOH@EġKADG@FXđR@QġUġMADJŅUDSJDYDSSDRDLġMXDJ
6.1.9. motorsport-versenyeken (értékeléssel egybekötött futamok és ralik), valamint az ezekhez a rendezvényekhez tartozó edzések során bekövetkeYňDRDLġMXDJ
6.1.10. a biztosítás megkötésének, az utazás foglalásának, illetve az utazás
LDFJDYCġRġMDJHCňONMSIđA@MLđQADJŅUDSJDYDSSU@FXUđQG@SłDRDLġMXDJ OK LDFKġUňADSDFRġFDJU@FX@YNJQNRRY@AANCđR@ENKXSđMADJŅUDSJDYňDRDLġMXDJ@RYDQYňCġRJŅSġRDKňSSLDFKġUňO@M@RYNJJ@KŅRYRYDEŘFFňDRDLġMXDJ
6.1.11. IđQUđMXNJġRO@MCġLHđJQġUġMADJŅUDSJDYňDRDLġMXDJ
6.1.12. @ YNMDRDLġMXDJ @LDKXDJ@*ŘKŘFXLHMHRYSġQHTLTS@YđRHjFXDKLDYSDSġse ellenére megkezdett, illetve nem félbeszakított utazásokon következMDJAD
6.1.13. SDQLġRYDSHJ@S@RYSQłEđJQ@ RYDHYLHJTRIDKDMRġFDJQDU@FXHCňIđQđRHG@SđRNJQ@JŅYUDSDSSU@FXJŅYUDSKDMLłCNMUHRRY@UDYDSGDSňDRDLġMXDJ
6.2. Az elmaradt nyaralási élmény nem kerül megtérítésre.
6.3. A nem vagyoni károk nem kerülnek megtérítésre.
)LJ\HOHP%L]WRVķWŉQHPWÒUķWLPHJDNÀURNÒVNŌOWVÒJHND]RQUÒV]ÒW
DPHO\HNDEEŉOHUHGWHNKRJ\D%L]WRVķWRWWDNÀUYDJ\DIHOPHUşOŏ
NŌOWVÒJHN FVŌNNHQWÒVH YDJ\ HOKÀUķWÀVD ÒUGHNÒEHQ QHP WHWW PHJ
PLQGHQWDPLD]DGRWWKHO\]HWEHQÀOWDOÀEDQHOYÀUKDWŉ
6.4. Járattörlés.



6]şNVÒJHVWHHQGŏNNÀUHVHPÒQ\EHNŌYHWNH]ÒVHNRU



)
 LJ\HOHP$%L]WRVķWRWWPLQGHQHVHWEHQNŌWHOHVD]DOÀEELIHOWÒWHOHNQHNHOHJHWWHQQLHOOHQNH]ŏHVHWEHQD%L]WRVķWŉPHQWHVşODWHOMHVķWÒVL
NŌWHOH]HWWVÒJDOŉO
Az alább felsorolt általános feltételek mellett az adott biztosítási ágra vonatkozó különös feltételek is irányadóak.
Káresemény bekövetkezésekor a Biztosított köteles:
LHMHL@KHYđKMH@JđQSġRDKJDQŘKMH@EDKDRKDFDRJŅKSRġFDJDS
a kárt közvetlenül a biztosítónak jelenteni (email:
J @QADIDKDMSDRLNMCH@K @RRHRS@MBD @S  3DKDENM    
%@W ġRJŅUDSMH@MM@JTS@RİSđR@HS
@
 YHF@YRđFM@JLDFEDKDKňDMDKň@CMHġRHF@YNKMH@AHYSNRİSđRHDRDLġMXSġR
a biztosítás mértékét. A biztosítottnak meg kell adnia minden, az ügyet
DKňLNYCİSł SđIġJNYS@SđRS ġR AD JDKK MXŕIS@MH@ @Y DQDCDSH RYđLKđJ@S ġR
igazolásokat. Adott esetben meg kell hatalmazni és ösztönözni kell az
orvosokat és/vagy kórházakat, valamint a társadalombiztosítókat és az
üggyel foglalkozó hatóságokat, hogy adják meg a kért tájékoztatást, és
engedélyezzék a biztosítónak, hogy megvizsgálja az érvényesített igény
NJđSġRLġQSġJġS
Amennyiben szükséges, hogy a biztosító felvegye a kapcsolatot a biztosított orvosával, kérjük, hogy orvosának telefonszámát tüntesse fel a
biztosítással kapcsolatos iratokon.
G@SđQHCňADM ġR ENQL@HK@F LDFEDKDKňDM ġQUġMXDRİSDMH @ G@QL@CHJ RYDmélyekkel szemben fennálló kártérítési igényeit, és szükség esetén – a
Biztosító által megtérített összeg erejéig – engedményezni azokat a BizSNRİSłQ@
A
 ŜMBRDKDJLġMMXDK NJNYNSS JđQNJ@S G@K@CġJS@K@MTK IDKDMSDMH @Y HKKDSġJDR
QDMCňQJ@OHSđMXRđFNM @ SġMXđKKđR ONMSNR HRLDQSDSġRġUDK @ JđQNRTKS RYDLġKXDJ ġR @ JđQ LġQSġJġMDJ LDF@CđRđU@K  SNUđAAđ @ EDKIDKDMSġRQňK JġRYŘKSIDFXYňJŅMXUDSADRYDQDYMH
D
 QDCDSHADMđS@CMH@!HYSNRİSłM@J@AHYNMXİSġJNJ@S LHMSOK @QDMCňQRġFH

 
7.2.
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IDFXYňJŅMXUDJDS G@SłRđFHHF@YNKđRNJ@S NQUNRHġRJłQGđYHRYđLKđJ@S Uđsárlási bizonylatokat, stb..
7.7. A kitöltött formanyomtatványt és az eredeti dokumentumokat, számlákat
@JŅUDSJDYňBİLQDJDKKDKITSS@SMH
AGA International S.A. Magyarországi Fióktelep
2040 Budaörs, Szabadság út 117.
Az egyes biztosítási termékek esetében további dokumentumok szükRġFDRDJ@YDRDSJŅQŘKLġMXDHMDJLDFEDKDKňDM $YDJ@Y@CNSSAHYSNRİSđRH
termék szabályainál vannak felsorolva.
 ENQL@MXNLS@SUđMXNJ@,NMCH@K RRHRS@MBDGNMK@OIđMGSSOVVV LNMCH@K @RRHRS@MBD GT@s*đQDRDSADIDKDMSġRDtLDMŘONMS@K@SSS@KđKG@SłJ
7.8. Betegség bekövetkezésekor a Biztosított köteles haladéktalanul alávetnie magát a Biztosító által megbízott orvos által elrendelt vizsgálatnak,
amely az adott biztosítási termék szolgáltatási körével megegyezik.
7.9. Figyelem! A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be, ha a BiztoRİSNSS@EDMSHADIDKDMSġRHJŅSDKDYDSSRġFġMDJG@K@CġJS@K@MTK CDKDFJġRňAA
@AHYSNRİSđRHDRDLġMXADJŅUDSJDYġRġSňKRYđLİSNSSłQđMADKŘKMDLSDRY
eleget, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.
Ha egészségi állapota miatt a Biztosított külföldön kórházi kezelésre szorul, és ennek azonnali bejelentése akadályba ütközik, akkor a Biztosított
LDFAİYNSSIđM@Jl@Y@J@CđKXNYłNJLDFIDKŅKġRġUDKl@KDGDSňKDFQŅUHCDAA
HCňMADKŘKġQSDRİSDMHDJDKK@RDFġKXJġQňSDKDENMJŅYONMSNS

 $ŉUÀVVHJÒO\NÒUŏWHOHIRQNŌ]SRQWV]ÀPD

  







 AHYSNRİSNSS@łQđRRDFġKXJġQňSDKDENMJŅYONMSNMJDQDRYSŘKRDFİSRġFDS
kérhet az általános feltételek keretében vészhelyzet bekövetkezte eseSġM    łQđR RDFġKXJġQň SDKDENMJŅYONMS CŅMS @ LDFEDKDKň HMSġYJDCġR
kiválasztásáról és végrehajtásáról. Ha a biztosított nem értesíti halaCġJS@K@MTK@łQđRRDFġKXJġQňSDKDENMJŅYONMSNS @JJNQ@Y@KđAAHđF@J
DRDSġADMMDLđKKEDMMSDKIDRİSġRHHFġMXTS@YđRLDFRY@JİSđR@DWSQ@UHRYRY@TS@YđRJŘKEŅKCHTS@YđR ADSDF ġRA@KDRDSAHYSNRİSđR FġOIđQLŜLNAHlitás-védelem.
GİUłM@J@JŅUDSJDYňHMENQLđBHłJ@SJDKKLDF@CMH@@SDKDENMA@M
@AHYSNRİSđRHJŅSUġMXRYđL@
@AHYSNRİSNSSMDUDRYŘKDSġRHCđSTL@K@JBİLD SDKDENMNRDKġQGDSňRġFD
@YHFġMXDKSRYNKFđKS@SđRSDQLġRYDSD

 $EL]WRVķWÀVLV]ROJÀOWDWÀVUDYDOŉLJÒQ\HOYHV]WÒVH
9.1.

9.2.
9.3.
9.4.



A biztosító mentesül a teljesítési kötelezettség alól, ha a Biztosított a biztosítási esemény bekövetkezésével kapcsolatban, különösen a kárbejelentés során szándékosan valótlan adatokat közöl, a
káresemény szempontjából lényeges körülményeket elhallgat vagy bizonyítékokat hamisít, akkor is, ha ezáltal a biztosítónak nem keletkezik kára.
az útlemondási káreset bejelentése a Biztosító részére 48 órán belül nem
történik meg
ha a Biztosított nem követi a Biztosító utasításait.
Az utazás megszakítása, extra visszautazás és külföldi utazás, betegġRA@KDRDSAHYSNRİSđRġRFġOIđQLŜLNAHKHSđR UġCDKDLDRDSġADM@AHYSNRİSł
BR@J@JJNQJŅSDKDRJHjYDSġRSSDKIDRİSDMH G@@łQđRRDFġKXJġQňSDKDENMközpontot haladéktalanul értesítették és követték a biztosító utasításait.
ġUDKġUŘKġRHHCňTSđM

0LNRUð]HWLD%L]WRVķWŉDNÀUWÒUķWÒVLŌVV]HJHW"
10.1. Amennyiben a biztosítási eseménnyel kapcsolatban hatósági vizsgálatokat vagy eljárásokat folytattak le (ide nem értve a bejelentett káresemény
SDJHMSDSġADMHMCTKSAŘMSDSň U@FXRY@AđKXRġQSġRHDKIđQđRS ŕFX@YDRDCġJDRRġFBR@J@YNJKDYđQđRđSJŅUDSňDMđKKAD
10.2. Amennyiben a Biztosító az utolsó szükséges dokumentumot is megkapS@ @LDKXDJDS@A@KDRDSADJŅUDSJDYSġMDJġR@EDKLDQŘKňJŅKSRġFDJHF@YN-
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lásához, és így az ok és a mérték szerint is fennál a Biztosító teljesítési
kötelezettsége, úgy a teljesítés 15 napra rá esedékes.
1
 NJJ@MSRđFDRDSġM@!HYSNRİSłJŅSDKDR@A@KDRDSADJŅUDSJDYSġMDJġR@
baleset következményeit, valamint a rokkantság megállapításának lezárását igazoló dokumentumok benyújtásától számított három hónapon
ADKŘKMXHK@SJNYMH@QQłK GNFXLDFHKKDSH D ġRG@HFDM LHKXDMLġQSġJŜHFġMX
a biztosítottat.

.LHJÒV]ķWŏ UHQGHONH]ÒVHN D WÀYÒUWÒNHVķWÒV NHUHWÒEHQ
PHJNŌWŌWWV]HU]ŏGÒVHNNHONDSFVRODWRVDQ


 LDMMXHADM AHYSNRİSđRH RYDQYňCġRġS SđUġQSġJDRİSġR JDQDSġADM HMSDQMDSDM SDKDENMNMJDQDRYSŘK@ ġUH775 SŅQUġMX3đUġQS SŅQUġMX@K@OIđM
JŅSŅSSDLDF JġQIŘJ jFXDKLDRDMNKU@RR@DK@Y@KđAAH@J@S
   AHYSNRİSđRHRYDQYňCġRS@2YDQYňCňEġK@RYDQYňCġRLDFJŅSġRġMDJM@Ojától számított tizennégy napon belül azonnali hatállyal felmondhatja indokolás nélkül.
  -DL HKKDSH LDF @ 2YDQYňCň EDKDS @ 7(  QġRYADM RY@AđKXNYNSS EDKLNMCđRH
jog olyan utazási vagy poggyászbiztosítás vonatkozásában, amelynek
HCňS@QS@L@MDLG@K@CI@LDF@YDFXGłM@ONS 
   !HYSNRİSł@EDKLNMCđRQ@MXHSU@đKKłG@SđQHCňKDIđQSđSLDFDKňYňDMBR@J@
2YDQYňCňEġKJHEDIDYDSSGNYYđIđQTKđRđSJŅUDSňDMJDYCGDSHLDF@AHYSNRİSđRH
RYDQYňCġRADMENFK@KS@JSDKIDRİSġRġS
   LDMMXHADM@2YDQYňCňEġK@  ONMSA@MLDFG@SđQNYNSSEDKLNMCđRHINgát gyakorolja, a Biztosító a biztosítási díjnak csak azt az arányos részét
JŅUDSDKGDSH  LDKX @QQ@ @Y HCňRY@JQ@ UNM@SJNYHJ  @LDKX UNM@SJNYđRđA@M
@ AHYSNRİSđRH EDCDYDS EDMMđKKS  U@FXHR @ 2YDQYňCň EġK JHEDIDYDSSDM GNYYđIđQTKS  GNFX @ !HYSNRİSł @ AHYSNRİSđRH RYDQYňCġRADM ENFK@KS@J SDKIDRİSġRġS
EDKLNMCđRQ@MXHSU@đKKłG@SđQHCňKDIđQSđSLDFDKňYňDMLDFJDYCID  !HYtosító ezen felül nem jogosult a Biztosítottal szemben más költségigényt
támasztani.
   LDMMXHADM@!HYSNRİSł@2YDQYňCň ONMSA@MLDFG@SđQNYNSSJHEDIDYDSSGNYYđIđQTKđR@MġKJŘKLDFJDYCSD@AHYSNRİSđRHRYDQYňCġRADMENFK@KS@J
SDKIDRİSġRġS@EDKLNMCđRQ@MXHSU@đKKłG@SđQHCňKDIđQSđSLDFDKňYňDM @AHYtosítási díj követelésére nem jogosult.

Fogyasztóvédelmi információk
$GDWYÒGHOHP
  )DKDM 4S@RAHYSNRİSđRH %DKSġSDKDJ DKENF@CđRđU@K ðM JŅSDKDYDSSRġFDS UđKK@K
arra, hogy a szolgáltatási igény elbírálása során, és annak érdekében
szükség esetén
a) nyilatkozik a Biztosító felé arról, hogy a Biztosítóval, illetve az assziszSDMBH@ RYNKFđK@SS@KRYDLADMEDKLDMSH@UHYRFđK@SNSU@FXJDYDKġRSUġFYň
NQUNRSSHSNJS@QSđRHJŅSDKDYDSSRġFD@KłK ġREDKG@S@KL@YY@ňS GNFX@!HYtosítónak, illetve az asszisztencia-szolgálatnak az általa végzett kezeKġRDJQňK@JđQQDMCDYġRġGDYRYŘJRġFDREDKUHKđFNRİSđRSLDF@CI@
b) hozzájárul ahhoz, hogy a Biztosító felvilágosítást kérjen a biztosítási
RYDQYňCġRLDFJŅSġRDDKňSSLDFKġUňADSDFRġFDHMDJJDYDKġRġUDKJ@OBRNK@SA@M@JDYDKňNQUNRSłKU@FX@YðMSJDYDKňDFġRYRġFŘFXHRYDQUSňK
12.2. Tudomásul veszi, hogy amennyiben nem teszi meg a szükséges nyilatkozatokat, és ezért a Biztosító számára lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak, a Biztosító mentesül a biztosítási feltételekben foglalt
JđQDRDLġMXGDYJ@OBRNKłCłjYDSġRHJŅSDKDYDSSRġFD@KłK
12.3. A Biztosító kijelenti, hogy tiszteletben tartja a személyes adatok védelméGDYEŜYňCň@KJNSLđMXNR@K@OINFNS DMMDJJDQDSġADML@Q@CġJS@K@MTKADtartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
RYłKł ġUH"7(( SŅQUġMX SNUđAAđ@YDKDJSQNMHJTRJDQDRJDCDKLHRYNKFđKS@SđRNJ U@K@LHMS@YHMENQLđBHłRSđQR@C@KNLL@KŅRRYDEŘFFňRYNKFđK-
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S@SđRNJDFXDRJġQCġRDHQňKRYłKł ġUH"5((( SŅQUġMXQDMCDKJDYġRDHS
   3đIġJNYS@SITJ GNFXAHYSNRİSđRHSHSNJM@JLHMňRŘKLHMCDMNKX@M LHMňRİSDSS
adatot nem tartalmazó -, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközveSİSň @AHYSNRİSđRHRY@JS@MđBR@CłQDMCDKJDYġRġQDđKKł@C@S @LDKX@AHYSNsító, egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire,
vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a
UHRYNMSAHYSNRİSłU@KJŅSŅSSRYDQYňCġRDHQDUNM@SJNYHJ
   Y ŘFXEġK DFġRYRġFH đKK@ONSđU@K ŅRRYDEŘFFň @C@SNJ@S @ !HYSNRİSł @Y
DFġRYRġFŘFXHġR@GNYYđITJJ@OBRNKłCłRYDLġKXDR@C@SNJJDYDKġRġQňK
RYłKł ġUH7+5(( 3ŅQUġMXQDMCDKJDYġRDHRYDQHMS @SŅQUġMX d
bekezdésében meghatározott célokból, kizárólag az érintett írásbeli hozzájárulásával kezelheti.
12.6. A személyes adatok védelmét a biztosító az egészségügyi és a hozzájuk
J@OBRNKłCłRYDLġKXDR@C@SNJJDYDKġRġQňKRYłKł ġUH7+5(( SŅQUġMX
QDMCDKJDYġRDHMDJLDFEDKDKňDMAHYSNRİSI@
12.7. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn:
a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel,

A@ENKX@L@SA@MKġUňAŘMSDSňDKIđQđRJDQDSġADMDKIđQłMXNLNYłG@SłRđFF@KġRŘFXġRYRġFFDK SNUđAAđ@YđKS@KTJJHQDMCDKSRY@JġQSňUDK

BAŘMSDSňŘFXADM  ONKFđQH ŘFXADM  U@K@LHMS @ BRňCDKIđQđR  HKKDSUD @ EDKszámolási eljárás ügyében eljáró bírósággal, a bíróság által kirendelt
RY@JġQSňUDK SNUđAAđ@UġFQDG@ISđRHŘFXADMDKIđQłŅMđKKłAİQłRđFHUġFrehajtóval,

C@ G@FX@SġJH ŘFXADM DKIđQł JŅYIDFXYňUDK  SNUđAAđ @Y đKS@K@ JHQDMCDKS
RY@JġQSňUDK
e) az adóhatósággal abban az esetben, ha adóügyben, az adóhatóság
felhívására a biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozatSġSDKHJŅSDKDYDSSRġF HKKDSUD G@AHYSNRİSđRHRYDQYňCġRAňKDQDCň@CłJŅSDKDYDSSRġF@KđDRňJHjYDSġRQňKSŅQUġMXADMLDFG@SđQNYNSS@C@SRYNKFđKS@tási kötelezettség terheli.
f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal,

F@AHYSNRİSłU@K @AHYSNRİSđRJŅYUDSİSňUDK @RY@JS@MđBR@CłU@K @G@QL@CHJ
NQRYđFADKHAHYSNRİSł EŘFFDSKDMAHYSNRİSđRJŅYUDSİSňU@FXRY@JS@MđBR@Cł
magyarországi képviseletével, ezek érdekképviseleti szervezeteivel,
HKKDSUD@AHYSNRİSđRH AHYSNRİSđRJŅYUDSİSňH RY@JS@MđBR@CłHSDUġJDMXRġFgel kapcsolatos versenyfelügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági
5DQRDMXGHU@S@KK@K
h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,

H@ YDFġRYRġFŘFXQňKRYłKł ġUH"+(5 SŅQUġMX dADJDYCġRġben foglalt egészségügyi hatósággal,
j) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkoszRYNKFđK@SHDRYJŅYŅJ@KJ@KL@YđRđQ@ SHSJNRHMENQLđBHłFXŜISġRQDEDKG@S@Kmazott szervvel,
k) a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítókkal,
l) a biztosítási törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott
@C@SNJSDJHMSDSġADM@JŅSUġMXMXHKUđMS@QSđRSUDYDSňJŅSUġMXMXHKUđMS@QSł
szervvel,

L@ YđKKNLđMX đSQTGđYđRJDQDSġADMđS@CđRQ@JDQŘKňAHYSNRİSđRHRYDQYňCġRHđKKNLđMXSDJHMSDSġADM@YđSUDUňAHYSNRİSłU@K
n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges
adatok tekintetében, továbbá ezek egymásközti átadásával kapcsoK@SA@M @ *đQS@K@MİSđRH 2YđLKđS  HKKDSUD @ *đQS@K@MİSđRH K@ONS JDYDKň
RYDQUDYDSSDK  @ -DLYDSH (QNCđU@K  @ KDUDKDYňUDK  @Y (MENQLđBHłR *ŅYponttal, a Kártalanítási Szervezettel, a kárrendezési megbízottal és a
JđQJġOUHRDKňUDK HKKDSUD@JđQNJNYłU@K @LDMMXHADM@YŅMQDMCDKJDYġRH
jogával élve a közúti közlekedési balesetével kapcsolatos kárrendezés
JđQEDKUġSDKHIDFXYňJŅMXUġAňK@A@KDRDSADMġQHMSDSSLđRHJIđQLŜI@UİSđRH
adataihoz kíván hozzáférni,
o) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekinteté-
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ADM@JHRYDQUDYDSSSDUġJDMXRġFDSUġFYňUDK
OjłJSDKDODRDSġADMlG@@L@FX@QINFRY@AđKXNJđKS@KSđL@RYSNSSJŅUDSDKLġMXDJDSJHDKġFİSň@C@SJDYDKġREDKSġSDKDHLHMCDMDFXDR@C@SQ@MġYUD
teljesülnek, valamint a harmadik országbeli biztosító székhelye szerinti
állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelméMXDJDSJHDKġFİSň@C@SUġCDKLHINFRY@AđKKX@Kl@G@QL@CHJNQRYđFADKHAHYSNRİSłU@K AHYSNRİSđRJŅYUDSİSňUDK RY@JS@MđBR@CłU@K
P@EDK@C@SJŅQġADMDKIđQł@K@OUDSňINFNJAHYSNRđU@K
Q@EDK@C@SJŅQġADMDKIđQł-DLYDSH C@SUġCDKLHġR(MENQLđBHłRY@A@CRđF
Hatósággal
s) a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a káresetek
igazolásának részletes szabályairól szóló rendeletben meghatározott
kártörténeti adatra és bonus-malus besorolásra nézve a rendeletben
szabályozott esetekben a biztosítóval szemben, ha az a)–j), n), s) és t)
pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli megkereséssel fordul
GNYYđ @LDKXS@QS@KL@YY@@YŘFXEġKMDUġSU@FX@AHYSNRİSđRHRYDQYňCġR
megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját,
azzal, hogy a k)–m) és p)–r) pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles
LDFIDKŅKMH  BġKġR@INF@K@OHF@YNKđRđM@JLHMňRŘK@Y@C@SLDFHRLDrésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is.
A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás keretén kívül a fentebb
meghatározott szervek alkalmazottaira is kiterjed.

    !HYSNRİSł@RDFġKXJġQňSDKDENMJŅYONMSNMJDQDRYSŘKADIDKDMSDSSDRDLġnyek esetén a
Mondial Assistance GmbH
(Pottendorfer Straße 25, 1120 Wien, Ausztria),
míg a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül bejelentett panaszok esetén
a Mondial Assistance GmbH
(Pottendorfer Straße 25, 1120 Wien, Ausztria) és
AGA International S.A.
(Pottendorfer Straße 25, 1120 Wien, Ausztria)


A
 İYS@ LDF @Y DRDLġMXDJ HKKDSňKDF O@M@RYNJ JDYDKġRġUDK ġR EDKCNKFNYđRđU@K $MMDJRNQđM@RYDLġKXDRġRAHYSNRİSđRHSHSNJM@JLHMňRŘKň@C@SNJ
továbbítása, kezelése és feldolgozása részben az Európia Unió másik
tagállamában történik, ahol az adatok védelme a magyar jogszabályok
đKS@KDKňİQSS@JJ@K@YNMNRLłCNMAHYSNRİSNSS

A Biztosító ennek keretében,
- a Bit. 1. számú melléklet A) rész 1. és 2. pontjában meghatározott ágaY@SNJGNYS@QSNYłAHYSNRİSđRHRYDQYňCġRLDFJŅSġRġUDKU@FXSDKIDRİSġRġUDK
J@OBRNK@SA@M@!HS  dADJ@ DONMSI@HA@MEDKRNQNKS@C@SNJ@S
- a Bit. 1. számú melléklet A) rész 3., 8., 9., 17. és 18. pontjában meghatáQNYNSSđF@Y@SNJGNYS@QSNYłRYDQYňCġRLDFJŅSġRġUDKU@FXSDKIDRİSġRġUDK
J@OBRNK@SA@M@!HS  dADJ@ DONMSI@HA@MEDKRNQNKS@C@SNJ@S
- továbbá a Bit. 1. számú melléklet A) rész 10. és 13. pontjában meghaSđQNYNSSđF@Y@SNJGNYS@QSNYłRYDQYňCġRLDFJŅSġRġUDKU@FXSDKIDRİSġRġUDK
J@OBRNK@SA@M @ JđQNRTKS RYDLġKX DKňYDSDR GNYYđIđQTKđR@ DRDSġM @ !HS 
 dADJ @ BONMSI@HA@MEDKRNQNKS@C@SNJ@SJġQGDSHLđRAHYSNRİSłSłK
!HYSNRİSłđKS@KLDFJDQDRDSSAHYSNRİSł@INFRY@AđKXNJM@JLDFEDKDKňLDFJDQDRġRRYDQHMSH@C@SNJ@S@LDFJDQDRġRADMLDFG@SđQNYNSSLDFEDKDKňG@SđQHCňADM 
DMMDJGHđMXđA@M@LDFJDQDRġRJġYGDYUġSDKġSňKRYđLİSNSSM@ONMADKŘKJŅteles átadni a Biztosítónak. A Biztosító a megkeresés eredményeként tudomáRđQ@ITSNSS@C@SNS@JġYGDYUġSDKSJŅUDSňM@OHFJDYDKGDSH '@@LDFJDQDRġR
eredményeként a Biztosító tudomására jutott adat a Biztosító jogos érdekeinek
@YġQUġMXDRİSġRġGDYRYŘJRġFDR @Y@C@SJDYDKġREDMSDAALDFG@SđQNYNSSHCňS@Qtama meghosszabbodik az igény érvényesítésével kapcsolatban indult eljárás
INFDQňR ADEDIDYġRġHF  '@ @ LDFJDQDRġR DQDCLġMXDJġMS @ !HYSNRİSł STCNLđsára jutott adat a Biztosító jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges,
és az igény érvényesítésével kapcsolatban az eljárás megindítására az adat
LDFHRLDQġRġSJŅUDSňDFXġUHFMDLJDQŘKRNQ @Y@C@S@LDFHRLDQġRSJŅUDSň
DFXġUHFJDYDKGDSň  !HYSNRİSł@YDBġKAłKUġFYDSSLDFJDQDRġRQňK @Y@AA@M
RYDQDOKň@C@SNJQłK SNUđAAđ@LDFJDQDRġRSDKIDRİSġRġQňK@YŘFXEDKDS@AHYSNRİSđRHHCňRY@J@K@SSKDF@KđAADFXRYDQġQSDRİSH SNUđAAđ@YŘFXEġKJġQDKLġQD@YHMENQmációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben
szabályozott módon tájékoztatja. A Biztosító a megkeresés eredményeként
kapott adatokat a biztosítandó vagy biztosított érdekre nem vonatkozó, tudoLđRđQ@ ITSNSS  HKKDSUD đKS@K@ JDYDKS DFXġA @C@SNJJ@K @ EDMSH BġKSłK DKSġQň BġKAłK
nem kapcsolja össze. A megkeresésben megjelölt adatok helyességéért és
ONMSNRRđFđġQS@LDFJDQDRDSSAHYSNRİSł@EDKDKňR
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12.9. A biztosítotti veszélyközösség érdekeinek a megóvása érdekében a BizSNRİSł @INFRY@AđKXNJA@MENFK@KSU@FX@RYDQYňCġRADMUđKK@KSJŅSDKDYDSSRġFġMDJ SDKIDRİSġRD RNQđM @ RYNKFđKS@SđRNJ INFRY@AđKXNJM@J ġR RYDQYňCġRMDJ LDFEDKDKň SDKIDRİSġRD  @ AHYSNRİSđRH RYDQYňCġRDJJDK J@OBRNK@SNR
visszaélések megakadályozása céljából - a 2015. év január hó 1. napjától
JDYCňCňDMG@SđKXA@KġOň @AHYSNRİSłJQłKġR@AHYSNRİSđRHSDUġJDMXRġFQňK
RYłKł ġUH+7 SŅQUġMX!HS  d đA@MAHYSNRİSNSSEDKG@S@KL@YđR
@K@OIđM  I@MTđQ M@OIđSłKJDYCňCňDMINFNRTKSLDFJDQDRġRRDKENQCTKMHLđRAHYSNRİSłGNY@YDAHYSNRİSłđKS@K@!HS  dADJDYCġRġADM
LDFG@SđQNYNSS@J RYDQHMS  @ AHYSNRİSđRH SDQLġJ R@IđSNRRđF@HM@J @ jFXDKDLADUġSDKġUDK JDYDKS  @ !HS    d   ADJDYCġRADM LDFG@SđQNzott adatok vonatkozásában. A megkeresésnek tartalmaznia kell az ott
meghatározott személy, vagyontárgy vagy vagyoni jog azonosításához
szükséges adatokat, a kért adatok fajtáját, valamint az adatkérés célIđM@J LDFIDKŅKġRġS   LDFJDQDRġR ġR @MM@J SDKIDRİSġRD MDL LHMňRŘK @
biztosítási titok megsértésének.

13.1. Kérdésével, észrevételével forduljon hozzánk bizalommal.

"
 ġKTMJ GNFX@YŘFXEDKDHMJDKġFDCDSSDJKDFXDMDJRYNKFđKS@SđR@HMJJ@KġR
ŘFXHMSġYġRŘMJJDK $YġQSJHDLDKJDCňDMENMSNRRYđLTMJQ@@YðMUHRRY@jelzése, termékeinkkel vagy munkatársaink eljárásával kapcsolatos minden észrevétele, kritikája.
13.2. Biztosítónknál a panaszok kezelése az alábbi módon zajlik:

3
 ŅQDJRYŘMJ@QQ@ GNFXŘFXEDKDHMJO@M@RYđS@KDGDSňKDFQŅUHCDAAHCňM
M@ONM ADKŘK  JHUHYRFđKITJ ġR @QQ@ LHMCDM DRDSADM JHDKġFİSň UđK@RYS @CITMJ  INFNRO@M@RYNJ@SLHMġKDKňAANQUNRNKITJ SHRYSđYYTJ@YDRDSKDFDR
EġKQDġQSġRS KDGDSňRġFRYDQHMS@YŘFXEġKGDYKDFJŅYDKDAAHŘFXHMSġYňHRYHMSDM

!
 NMXNKTKS@AADRDSDJADM @LDKXDJLDFNKCđR@SŅAAHCňSUDRYHFġMXAD SđIġJNYS@SITJŘFXEDKDHMJDS@O@M@RYJDYDKġRHDKIđQđRLDMDSġQňKġR@QQłK GNFX
mikorra számíthatnak kérdésükre végleges válaszra.
13.3. Észrevételét és panaszát az alábbi módon juttathatja el hozzánk:
13.3.1. 2
 YDLġKXDRDMŘFXEġKRYNKFđK@STMJNMGġSEňSňKOġMSDJHF   JŅYŅSS
várják munkatársaink.
Ügyfélszolgálaunk címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 117.
13.3.2. Telefonon: Telefonos ügyfélszolgálatunk száma: +36 (23) 507-416 (8:0016:00) vagy 24 órán keresztül az alábbi telefonszám alatt: +36 (1) 814-9500
13.3.32DFġKXJġQňSDKDENMJŅYONMSTMJ@M@OłQđIđA@MDKġQGDSň@
+36 (1) 814-9500 számon.
13.3.4. E-mailben: panasz@mondial-assistance.at

30

31

13.3.5 /NRS@HŕSNM+DUDKġS@Y@KđAAHBİLQDJŘKCGDSH

& (-3$1- 3(.- +2
,@FX@QNQRYđFH%HłJSDKDOD 
2040 Budaörs, Szabadság út 117.
  %DKGİUITJ RYİUDR jFXDKLġS  GNFX @ FXNQR ŘFXHMSġYġR ġQCDJġADM LHMCDM
esetben szükségünk van:
• az ügyfél személyazonosító adataira és
• a panasszal érintett biztosítás(ok)kal kapcsolatos adatokra (pl. kötvényRYđL RYDQYňCġRRYđL
13.5. Panaszkezelési eljárásunk térítésmentes.
   LDMMXHADM OQNAKġLđIđS MDL RHJDQŘKS LDFEDKDKňDM NQUNRNKMTMJ  O@M@RYđU@Kl@MM@JIDKKDFġSňKEŘFFňDMl@Y@KđAAHHMSġYLġMXDJGDYENQCTKG@S
vagy bírói utat vehet igénybe:

q/ġMYŘFXH!ġJġKSDSň3DRSŘKDS



"İL!TC@ODRS *QHRYSHM@JQS 



+DUDKDYġRHBİL!TC@ODRS !**//NRS@jłJ
Telefon: +36 (1) 489-9100
Fax: (36-1) 489-9102
E-mail: pbt@pszaf.hu
,@FX@Q-DLYDSH!@MJ



"İL!TC@ODRS 2Y@A@CRđFSġQl



+DUDKDYġRHBİL!TC@ODRS
Telefon: +36 (1) 428-2600
Telefax: +36 (1) 429-8000
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• A Biztosító felügyeleti szerve: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete:
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.


*ŅYONMSHKDUġKBİL!TC@ODRS  /NRS@jłJ
Központi telefonszám: +36 (1) 489-9100


6DAVVV ORY@E GT
Ügyfélszolgálat: +36 (40) 203-776
E-mail: ugyfelszolgalat@pszaf.hu

Útlemondási védelem
 %L]WRVķWRWWNŌOWVÒJHN
    AHYSNRİSNSSTS@YđRRYDQUDYġRAňK@CłCłRYSNQMłYđRHJŅKSRġFDJ @LDKXDJ
@RYDQYňCġRRYDQHMSDRDCġJDRDJ @AHYSNRİSNSSDRDLġMXJDYCDSHHCňONMSIđA@MSŅQSġMňRYSNQMłYđRDRDSġM  JġRňAAHRYSNQMłYđRSŅAAKDSJŅKSRġFDH
nem kerülnek megtérítésre.
  DSSł đQ@R QDOŘKňTS@J KDENFK@KđR@ DRDSġM @ 3HBJDS 2DQUHBD %DD KDFEDKjebb HUF 20.000,- (200.000 ,- HUF ár felett legfeljebb a végár 10%-a),
U@K@LHMS RYNKFđKS@Sł ENFK@KđRH CİI@ TS@YđRH RYDQYňCġRDMJġMS AHYSNRİSNSS
Egyéb más foglalás esetén az ügyfélnek felszámított foglalási díj: max.
'4%  RYDLġKXHKK L@W '4% TS@YđR@LDMMXHADM@LDFđKK@ONCNSSCİI@J@S@YTS@YđRUHRRY@HF@YNKđRđMEDKSŘMSDSSġJġRjFXDKDLAD
vették a biztosítási összeg mértékénél.
1.3. Sztornó-önrészbiztosítás
Utazási/utazásszervezési díjba foglalt sztornóbiztosítás önrészének
LDFSġQİSġRD  *ġQIŘJ  UDFXD jFXDKDLAD @Y TS@YđRđM@J LDFRYDQUDYġRġADMENFK@KSAHYSNRİSđRAHYSNRİSđRHEDKSġSDKDHS *đQDRDLġMXDRDSġADMDKňRYŅQ
annál a biztosítónál szíveskedjék benyújtani igényeit, amely benne foglaltatik a szervezésben.
1.4. Mekkora önrészt visel a biztosított személy?
Egy személyenkénti HUF 4.500.000,- vagy családonkénti ill. foglalásonkénti HUF 9.000.000,- összeget meghaladó útlemondási káresetnél az
ügyfél a HUF 4.500.000,- ill. HUF 9.000.000,- összeg feletti rész 20%-át
viseli önrészként.
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2.1.



2.3.



2.5.
2.6.
 
2.8.

2.9.

A biztosított váratlan, súlyos betegsége, oltás-elviselhetetlensége (csak
@YDKňİQSNKSđRNJDRDSġADM A@KDRDSHRġQŘKġRDU@FXDKG@KđKNYđR@  LDFADSDFDCġR @JJNQ LHMňRŘK RŕKXNRM@J  G@ @AAłK JġMXRYDQŜDM TS@YđR  ġR
LTMJ@JġOSDKDMRġFJŅUDSJDYHJ $YDMMDKTS@KTMJ@Y¾KS@KđMNR2YDQYňCġRH
Feltételek 1.2.-es pontjában valamennyi biztosítási ág számára meghatározott kizárásokra.
 AHYSNRİSNSSLDFKġUňRYDQUHA@IđM@J  DRONMSS@K@YNMNRQNRRY@AANCđR@ $YDMMDKTS@KTMJ@Y¾KS@KđMNR2YDQYňCġRH%DKSġSDKDJ  DRONMSIđban valamennyi biztosítási ág számára meghatározott kizárásokra.
A biztosított várandósága, amennyiben a várandóságot a biztosítás
megkötése és az utazás lefoglalása után orvos állapítja meg és igazolja.
LTMJ@@CłđKS@KSŅQSġMňUđQ@SK@MEDKLNMCđR
!
 HYSNRİSđRHUġCDKDLMDLđKKEDMM@LTMJ@UđKK@KłR@IđS@J@Q@SđAłKSŅQSġMň
felmondása esetén, vagy a szolgálati viszony közös megegyezéssel törSġMňEDKANMSđR@DRDSġM U@K@LHMS@LTMJ@GDKXHQDMCJİUŘKHGDKXYDSDJJŅUDS
JDYSġADMSŅQSġMňTS@YđR UHRRY@KġOġRDRDSġM
A biztosított házasfele által benyújtott bontókereset benyújtása.
Amennyiben természeti károk vagy betöréses lopás súlyosan megkárosítja a biztosított tulajdonát és ezért elkerülhetetlen a jelenléte.
5ġFYňRNRYSđKXU@FXġQDSSRġFHRHJDQSDKDMDKUġFYġRD HKKDSUDKDSġSDKD
Az alábbi személyek váratlan, súlyos betegsége, baleseti sérülése vagy
DKG@KđKNYđR@ GđY@RSđQR  ġKDSSđQR @YNMNR ADIDKDMSňK@O  GłM@OI@  RYŘKňJ
MDUDKňRYŘKňJ @OłRġR@MXłR M@FXRYŘKňJ FXDQLDJDJLNRSNG@ TMNJđJ
SDRSUġQDJ RłFNQ RłFNQMňlU@FXDFX @AHYSNRİSđRHJŅSUġMXADMMġURYDQHMS
LDFDLKİSDSSQHYHJłRYDLġKXJŅSUġMXDMJġMSRYDLġKXKDGDSRġFDR "RNONQSNRJŅSUġMXDJMġK EňSňKMDLIDKŅKGDSňLDFQHYHJłRYDLġKX  EDMSHRYDLġKXDJQD @Y ¾KS@KđMNR 2YDQYňCġRH %DKSġSDKDJ    DR ONMSIđA@M EDKRNQNKS
JHYđQđRNJ ġQUġMXDRDJ U@K@LDMMXH AHYSNRİSđRH đF DRDSġADM  -DL LHMňRŘK
biztosított eseménynek az, ha a fenti személyek a biztosítás megkötésekor
LDFKġUňO@M@RY@RŕKXNRANCHJ HKKDSUDG@đONKđRQ@RYNQTKM@J
+DFEDKIDAANKX@MRYDLġKXDRDSġADM @JHJDFXAHYSNRİSđRHJŅSUġMXDMAHYSNRİtottak és közösen foglaltak le egy utat, akkor is biztosítási esemény áll fenn,
G@@  l  DRONMSNJU@K@LDKXHJNJ@@RYDLġKXAňKBR@JDFXDSġQHMS
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3.2.
3.3.

3.5.
3.6.

 Y¾KS@KđMNR2YDQYňCġRH%DKSġSDKDJADMU@K@LDMMXHAHYSNRİSđRHđFRYđLđQ@
felsorolt kizárások mellett nem áll fenn biztosítási védelem az alábbiak
esetén:
@LDMMXHADM@YTS@YđRHUđKK@K@SUHRRY@KġO@RYDQYňCġRSňK
az alkohollal vagy kábítószerrel való visszaélés okozta események és beSDFRġFDJDRDSġM
ha egy esemény vagy panasz már a biztosítás megkötésének vagy az
TS@YđRKDENFK@KđRđM@JHCňONMSIđA@MADJŅUDSJDYDSSU@FXUđQG@SłUNKS
SDQUDYDSS HKKDSUDJHKđSđRA@GDKXDYDSSLŜSġSDJ DKG@K@RYSNSSLŜSġSHHCňONMtok vagy orvosi beavatkozások esetén,
amennyiben egy gyógyulási folyamat vagy terápia elhúzódása miatt nem
JDYCGDSňLDF@YTS@YđR
kúra engedélyezése esetén.

 0DJDWDUWÀVNÀUHVHPÒQ\HVHWÒQ


 Y¾KS@KđMNR2YDQYňCġRH%DKSġSDKDJU@K@LDMMXHAHYSNRİSđRHđFQ@UNM@SJNYł
kötelezettségei mellett – a biztosító egyéb szolgáltatási szabadsága mellett – az alábbiak érvényesek:
    YDFġRYRġFŘFXHNJNJNM@K@OTKłAHYSNRİSNSSDRDLġMXJDYCDSġSJŅUDSňDM
48 órán, illetve 2 munkanapon belül írásban (e-mailben vagy telefaxon is)
tájékoztatni kell a foglalási helyet (pl. utazási irodát) és a biztosítót annak
ġQCDJġADM GNFXKDGDSňUġUđKINM@AHYSNRİSłRYđLđQ@DFXAHY@KLHNQUNR
bevonása a kárértékeléshez. A 48 órán belüli bejelentés elmulasztásával
az ügyfél automatikusan elveszíti kártérítési igényét.
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4.2. A biztosított köteles haladéktalanul alávetnie magát egy, a bizalmi orvos
által elrendelt vizsgálatnak, melyek az adott termék szolgáltatás-terjedelmével megegyeznek.
4.3. A biztosító részére az alábbi dokumentumokat kell megküldeni:

lAHYSNRİSđRHF@YNKđR@AHYSNRİSđRHJŅSUġMX

lGHđMXS@K@MTKJHSŅKSŅSSJđQŜQK@O

l@YTS@YđRRYDQUDYňENFK@KđRHHF@YNKđR@
–@ YTS@YđRRYDQUDYňRYSNQMł RYđLKđI@ġRRYSNQMł BRNONQSNRİSđRHđSSDJHMSġRD

lQġRYKDSDRNQUNRHCNJTLDMSTLNJ ADKDġQSUD@ADSDFRġFNQUNRHDKňYLġMXDHSHROK OđBHDMRJ@QSNMI@ JDYDKġRHCNJTLDMSTLNJ KDKDSDJ

lADSDFRDFġKXDYňNQUNRADSDFFġMXHKUđMİSđR@

l@FXDQLDJDFġRYRġFŘFXHHF@YNKUđMX@
– halotti anyakönyvi kivonat, rokonsági igazolás (pl. házassági vagy szüKDSġRH@MX@JŅMXUHJHUNM@S

lġKDSJŅYŅRRġFHF@YNKđR@ADIDKDMSňK@OO@K

lANMSłJDQDRDSEDKLNMCđRADGİUđRHO@Q@MBR RSA 

lHRJNK@HġQSDRİSň YđQłAHYNMXİSUđMX ġQDSSRġFHAHYNMXİSUđMX

Az utazás megszakítása
 %L]WRVķWRWWNŌOWVÒJHN
1.1.

A lefoglalt, de igénybe nem vett utazási szolgáltatások költségei (pl. szálloda, bérautó, körutazás). Az elutazás napja, illetve a biztosított esemény
bekövetkeztének napja felhasznált utazási vagy bérbevételi napnak számít.
     JŅYUDSKDMŘK @ AHYSNRİSNSSM@J jYDSDMCň DRDCġJDR UHRRY@SġQİSġRDJ U@FX
kárpótlások közvetlenül levonásra kerülnek a Mondial Assistance-szel
RYDLADMEDMMđKKłJŅUDSDKġRDHAňK@Y  DRONMSRYDQHMS
1.3 A lefoglalt visszaút költségei nem kerülnek visszatérítésre.

%L]WRVķWRWWHVHPÒQ\HN
     AHYSNRİSNSS SDRSH ġORġFġS @Y ŘCŘKňGDKXDM UDRYġKXDYSDSň DRDLġMXDJ 
amelyek miatt nem várható el az utazás folytatása, valamint az Általános
Feltételek 6.1.7 és 6.1.13. pontjában felsorolt valamennyi esemény esetén
is, ha az a biztosított testi veszélyezteti.
2.2. Az útlemondási védelemnél a 2.1., 2.2., 2.7. és 2.9.-es pontban felsorolt
események és az utazás megszakítása.

 1HPEL]WRVķWRWWHVHPÒQ\HN


 Y¾KS@KđMNR2YDQYňCġRH%DKSġSDKDJADMU@K@LDMMXHAHYSNRİSđRHđFRYđLđra, valamint az útlemondási védelem biztosítási ágnál felsorolt kizárások
érvényesek.

 0DJDWDUWÀVNÀUHVHPÒQ\HVHWÒQ


 Y¾KS@KđMNR2YDQYňCġRH%DKSġSDKDJU@K@LDMMXHAHYSNRİSđRHđFQ@UNM@SJNYł
kötelezettségei esetén – a biztosító egyéb szolgáltatási szabadsága mellett – az alábbiak érvényesek:
    łQđRRDFġKXJġQňSDKDENMJŅYONMSG@K@CġJS@K@MġQSDRİSġRDMġKJŘKMDL
áll fenn teljesítési igény.
4.2. A biztosító részére az alábbi dokumentumokat kell megküldeni:

lAHYSNRİSđRHF@YNKđR@AHYSNRİSđRHJŅSUġMX

l@YTS@YđRRYDQUDYňENFK@KđRHHF@YNKđR@

l@AġQAD@CłHCDFDMUDYDSňTS@YđRLDFRY@JİSđRđQłKRYłKłHF@YNKđR@
– @YTS@YđRRYDQUDYňHF@YNKđR@@MDLLDFSġQİSGDSňTS@YđRHRYNKFđKS@SđRNJQłK
– azon orvos helyszíni orvosi igazolása (páciens neve, diagnózis, valamint kezelési adatok), aki írásban elrendelte az utazás megszakítását,
U@K@LHMS@Yġ@YNQUNRġ @JH,@FX@QNQRYđFNMđSUDSSD@SNUđAAHJDYDKġRS

lG@KNSSH@MX@JŅMXUHJHUNM@S

lDFXġAGHU@S@KNRHF@YNKđRNJ

lADSDFRDFġKXDYňNQUNRADSDFFġMXHKUđMİSđR@
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Extra visszautazási költségek
 %L]WRVķWRWWNŌOWVÒJHN
Biztosítottnak számítanak
  @
  OKTRYA@M EDKLDQŘKň UHRRY@TS@YđRH JŅKSRġFDJ @ AHYSNRİSNSS U@FX @ UDKD
TS@Ył  AHYSNRİSNSS GNYYđS@QSNYłHM@J KDFEDKIDAA  EDKMňSS ġR  j@S@KJNQŕ
FXDQLDJHCňDKňSSHU@FXLDFJġRDSSUHRRY@TS@YđR@DRDSġMJŘKEŅKCQňK@KDENFK@KS ġR AHYSNRİSNSS TS@YđR SİOTR@ ġR LHMňRġFD RYDQHMS  @LDMMXHADM @
visszautazás benne volt a biztosított megállapodásban.
1.2. Az utazás során elhunyt biztosított hazaszállítási költségei.

 %L]WRVķWRWWHVHPÒQ\HN
     AHYSNRİSNSS SDRSH ġORġFġS @Y ŘCŘKňGDKXDM UDRYġKXDYSDSň DRDLġMXDJ 
amelyek miatt nem várható el az utazás folytatása, valamint az Általános
Feltételek 6.1.7 és 6.1.13. pontjában felsorolt valamennyi esemény esetén
is, ha az a biztosított testi épségét veszélyezteti.
2.2. A 2.1., 2.2., 2.7. és 2.9.-es pontban az útlemondási védelemnél felsorolt
események.

 1HPEL]WRVķWRWWHVHPÒQ\HN
Y¾KS@KđMNR2YDQYňCġRH%DKSġSDKDJADMU@K@LDMMXHAHYSNRİSđRHđFRYđLđQ@ U@lamint az útlemondási védelembiztosítási ágnál felsorolt kizárások érvényesek.

 0DJDWDUWÀVNÀUHVHPÒQ\HVHWÒQ


 Y¾KS@KđMNR2YDQYňCġRH%DKSġSDKDJU@K@LDMMXHAHYSNRİSđRHđFQ@UNM@SJNYł
kötelezettségei esetén – a biztosító egyéb szolgáltatási szabadsága mellett – az alábbiak érvényesek:
    łQđRRDFġKXJġQňSDKDENMJŅYONMSG@K@CġJS@K@MġQSDRİSġRDMġKJŘKMDL
áll fenn teljesítési igény.
4.2. A biztosító részére az alábbi dokumentumokat kell megküldeni:

lAHYSNRİSđRHF@YNKđR@AHYSNRİSđRHJŅSUġMX

l@YTS@YđRRYDQUDYňENFK@KđRHHF@YNKđR@

l@ YNMNQUNR'$+829Ü-(NQUNRHHF@YNKđR@OđBHDMRMDUD CH@FMłYHR U@K@mint kezelési adatok), aki írásban elrendelte a visszautazást, valamint
@Yġ@YNQUNRġ @JH,@FX@QNQRYđFNMđSUDSSD@SNUđAAHJDYDKġRS

lG@KNSSH@MX@JŅMXUHJHUNM@S

lDFXġAGHU@S@KNRHF@YNKđRNJ

lADSDFRDFġKXDYňNQUNRADSDFFġMXHKUđMİSđR@
– extra visszautazási jegyek, boarding-igazolvány, stb. eredeti példánya.

Külföldi betegség- és balesetbiztosítás (utazásokon)
 %L]WRVķWRWWHVHPÒQ\HN
1.1.

Biztosítottnak számít a lefoglalt biztosítási csomag fedezeti összege
alapján:
– @YDKRňDKKđSđRġR@JŅYUDSKDMEđIC@KNLDKKDMHJŘYCDKDLJDYDKġRHJŅKSRġFDH
(dekompressziós kamra is a biztosított tartózkodási helyen külföldön)
– beteg-, illetve hazaszállítás, keresési és mentési költségek,
– rokkantság,
– hazaszállítás haláleset esetén,

l@AHYSNRİSNSSTS@YđRRNQđMJŘKEŅKCŅMRŘQFňRDMEDKKġOňADSDFRġFDHġRA@Kesete.
1.2. Amennyiben nincs érvényes társadalombiztosítása Magyarországon,
vagy a kártalanítás a biztosított által benyújtandó dokumentumok hiányában, következtében hiúsul meg, úgy a gyógyulási költségek kártérítési
ŅRRYDFġAňK NRŅMQġRYJDQŘKKDUNMđRQ@ HKKDSUDDKňQDSDKIDRİSġRDRDSġM
visszakövetelésre.
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 0LPLQŏVşOEDOHVHWQHN"


  RYDQYňCġR ġQSDKLġADM A@KDRDSMDJ LHMňRŘK NKX@M  @ AHYSNRİSNSS @J@Q@SđSłK EŘFFDSKDM DRDLġMX  @LDKX GHQSDKDM ġR LDBG@MHJTR LłCNM JİUŘKQňK
hat a testére, és amely a biztosított testi károsodásával vagy halálával jár.
!@KDRDSMDJLHMňRŘKMDJSNUđAAđ
   'ŕYłCđRNJ HYNL ġRİMRY@J@CđRNJ
 ,
 ġQFDYġRDJ U@FX L@QđRNJ  LġQFDYň U@FX L@Qł @MX@FNJ  ENKX@CġJNJ
U@FXFđYNJADUHSDKDU@FXADKġKDFYġRD
   5İYADETKK@CđR

 %L]WRVķWRWWNŌOWVÒJHNWHOMHVķWHQGŏV]ROJÀOWDWÀVRN
3.1.

Biztosítottnak számítanak a szükséges orvosi, betegszállítási, kórházi
S@QSłYJNCđRHġRFXłFXRYDQJŅKSRġFDJJŘKEŅKCŅMSŅQSġMňA@KDRDSU@FXRŘQFňRLDFADSDFDCġRDRDSġM
3.2. Az egyszeri, orvosi szempontból szükséges betegszállítás költségei külEŅKCŅM@KDFJŅYDKDAADRňJłQGđYA@JłQGđYHU@FX@LATKđMRDKKđSđRBġKIđból és vissza a szálláshelyre.
3.3. Mentési és keresési költségek.
   2ŘQFňRRġFH G@Y@RYđKKİSđR
3.4.1. Orvosi szempontból szükséges hazaszállítás (beleértve szükség esetén
@LDMSňQDOŘKňFġODSHR  LDMMXHADM@GDKXRYİMDMMDLDKDFDMCň@YNQUNRHDKKđSđR ġR@AHYSNRİSNSS@YňSJDYDKňGDKXHNQUNRġR@,NMCH@K RRHRtance beleegyezésével szállításra alkalmas állapotban van, úgy a Mondial
Assistance átvállalja a hazaszállítás megszervezését és végrehajtását.
    .QUNRH RYDLONMSAłK MDL RYŘJRġFDR G@Y@RYđKKİSđR JHUġUD @ LDMSňQDOŘKňFġODS  AHYSNRİSNSSU@FX@AHYSNRİSłJġQġRġQD@AHYSNRİSNSS@SM@Onál hosszabb kórházi ápolás esetében – amennyiben orvosilag igazolt
@ RYđKKİSG@SłRđF@ l G@Y@RYđKKİSIđJ  G@ @ RYđKKİSđR LDMSňQDOŘKňFġO MġKJŘK
megoldható.
3.4.3. A hazaszállítás az állandó lakhely országába történik. A visszaszállítás
konkrét kialakítását a biztosító az orvosi szükségesség alapján határozza
meg.
  DLđKKEDMMRŘQFňRRġFH ġRG@Y@RYđKKİSđRQ@HFġMX G@@AHYSNRİSNSSM@J@
RŘQFňRRġFHRYđKKİSđRJŅKSRġFDHSLDFSġQİSHDFXG@QL@CHJEġK U@FXG@L@F@
szervezi meg a szállítást. Amennyiben mégis szállításra kerülne sor, úgy
a biztosított valamennyi, más biztosítókkal szembeni igényét átruházza a
Mondial Assistance-ra.
 1
 NJNM NC@TS@YđRđM@J OKTRY JŅKSRġFDH  M@OMđK GNRRY@AA JłQGđYH S@Qtózkodás esetén a Mondial Assistance a biztosított kérésére átvállalja
egy, a biztosítotthoz közelálló személy oda- és visszautazási költségét
(kivéve a szállásköltségeket) a kórházi tartózkodás helyszínére, vagy a
biztosítottal utazó, szintén biztosított személyek szállás-, illetve átvezeSġRH JŅKSRġFDHS @ KDENFK@KS ġR AHYSNRİSNSS TS@YđR SİOTRđSłK ġR LHMňRġFġSňK
EŘFFňDMKDFEDKIDAADFXGġSSDKJġRňAAHUHRRY@TS@YđRDRDSġM
    AHYSNRİSNSSM@JLDMSňQDOŘKňFġOODKSŅQSġMňRŘQFňRRġFHRYđKKİSđRSJŅUDSňDM  DRONMSINFđA@MđKKŕFXCŅMSDMH GNFXKDLNMC@Ys4S@YđRLDFRY@JİSđR@t AHYSNRİSđRH đFA@M ňS LDFHKKDSň RYNKFđKS@SđRNJQłK  ġR DGDKXDSS
ismételt utazást kérjen egy utazási bon formájában, amelynek értéke
LDFEDKDK@YTS@YđRDKňSSKDENFK@KSTS@YđRR@KKDFEDKIDAA'4%  l

 5RNNDQWVÀJÒVKDOÀOHVHW
 @  1NJJ@MSRđF

1
 NJJ@MSRđFDRDSġM@JJNQJDQŘKLDFSġQİSġRQD@Y@KđAAHRY@AđKXNJRYDQHMS
JHRYđLİSNSSJđQSġQİSġR G@@AHYSNRİSNSSM@J@A@KDRDSDSJŅUDSňDFXġUDKSDKtével tartós egészségkárosodása marad. A kártérítés a rokkantság foka
és a megállapodás szerinti biztosítási összeg alapján számítandó ki. Az
össz biztosítási összeg több testrész vagy szerv esetében a biztosítási
összegre korlátozódik.
 @  1NJJ@MSRđFHENJNJSDKIDRDKUDRYSġRU@FXSDKIDRG@RYMđKG@S@SK@MRđFDRDtén:
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l*@Q@UđKKHYŘKDSSňK
– Kar a könyökizület fölöttig 65%
– Kar a könyökizület alatt vagy egy kéz 60%
– Hüvelykujj 20%
– Mutatóujj 10%
– Egyéb ujj 5%

l+đA@BNLAJŅYDODEŅKŅSSHF

l+đA@BNLAJŅYDOġHF

l+đA@Y@KRłKđARYđQJŅYDOġHFU@FXDFXKđAEDI

l-@FXKđATII
– Más lábujj 2%
– Egyik szem látóképességének elvesztése 30%
– Mindkét szem látóképességének elvesztése 100%
– amennyiben a másik szem látóképessége már a biztosítási esemény
ADJŅUDSJDYSDDKňSSDKUDRYDSS
– Egyik fül hallóképességének elvesztése 15%
– Mindkét fül hallóképességének elvesztése 60%
– amennyiben a másik fül hallóképessége már a biztosítási esemény beJŅUDSJDYSDDKňSSDKUDRYDSS

lÜYKDKňJġODRRġFDKUDRYSġRD
4.a.2. 1
 ġRYKDFDRDKUDRYSġRU@FXQġRYKDFDRG@RYMđKG@S@SK@MRđFDRDSġMLDFEDKDKňDMBRŅJJDMSDSSQNJJ@MSRđFHENJJDQŘKLDFG@SđQNYđRQ@
4.a.3. Fent meg nem nevezett esetekben a rokkantsági fok meghatározása a
EDMSHRYđY@KġJNR@QđMXNJM@JLDFEDKDKňDMSŅQSġMHJ
4.a.4.  RYDQYňCġRLDFJŅSġRDDKňSSLDFKġUňSDRSHENFX@SġJNRRđFNJRŕKXNRAİSł
JHG@SđR@@A@KDRDSHJŅUDSJDYLġMXDJQDMDLINFNRİSEDKM@FXNAALġQSġJŜ
QNJJ@MSRđFHRYNKFđKS@SđRQ@  LDMMXHADMLđQ@A@KDRDSDKňSSLDFKġUňADtegségek vagy testi fogyatékosságok befolyásolták a baleset következményeit, úgy a teljesítést a betegség vagy testi fogyatékosság arányában
kell csökkenteni.
4.b. Haláleset
4.b.1. Amennyiben a biztosított egy fent megnevezett baleset nyomán meghal,
U@FX@A@KDRDSDSJŅUDSňJġSġUDMADKŘK@MM@JJŅUDSJDYLġMXDHADG@KADKD 
úgy a biztosító megtéríti a megállapodás szerinti, haláleset esetén eseCġJDRŅRRYDFDS  G@KđKDRDSġMDRDCġJDRŅRRYDFJHjYDSġRDl@AHYSNRİSNSS
DSSňKDKSġQň İQđRADKHQDMCDKJDYġRġMDJGHđMXđA@Ml@INFNRŅQŅJŅRŅJQġszére történik az átvételi jogosultság (hagyatékátadó okirat) bemutatását
JŅUDSňDM   G@KđK DRDSġM DRDCġJDR ŅRRYDFAňK KDUNMđRQ@ JDQŘKMDJ @YNJ
@jYDSġRDJ @LDKXDJTFX@M@YNMDRDLġMXAňK@CłCł S@QSłRQNJJ@MSRđF
következtében kerültek teljesítésre.
4.b.2. Amennyiben a halál a baleset következtében a baleset után egy éven
belül következik be, úgy nem áll fenn rokkantsági teljesítési igény.
4.b.3.  LDMMXHADM@AHYSNRİSNSS@A@KDRDSSňKHCDFDMA@KDRDSSňKEŘFFDSKDMNJAłK
hal meg és volt rokkantsági teljesítési igény, úgy a legutóbb végzett orvosi megállapítások alapján kell teljesíteni a várható rokkantsági foknak
LDFEDKDKňŅRRYDFDS

 0
 LNRU ð]HWL D EL]WRVķWŉ D EL]WRVķWÀVL WHOMHVķWÒVW WDUWŉV
URNNDQWVÀJNŌYHWNH]WÒEHQ"
Amikor a biztosító megkapta azokat a dokumentumokat, amelyeket a
baleset bekövetkeztének és a baleset következményeinek igazolásához
szükségesek, valamint a rokkantság megállapításának tényét igazoló dokumentumot benyújtja, a biztosító köteles három hónapon belül nyilatkozMH@QQłK GNFXLDFHKKDSH D ġRG@HFDM LHKXDMLġQSġJŜHFġMX@AHYSNRİSNSS@S.

 %L]WRVķWÀVLGŏWDUWDPD
Amennyiben a biztosítottat külföldön bekövetkezett baleset vagy betegség következtében nem lehet hazaszállítani, úgy a teljesítési kötelezettRġF@AHYSNRİSNSSDRDLġMXADJŅUDSJDYSġSJŅUDSňDMGłM@OO@KġQUġFDS 
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+
 RJ\DQV]ÀPķWDQGŉNLDEL]WRVķWŉWHOMHVķWÒVH
KDDJ\ŉJ\XOÀVLNŌOWVÒJHNHWPÀVKROLVEL]WRVķWMÀN"
Amennyiben gyógyulási költségekre több biztosítás áll fenn koncessziós
SđQR@RđFNJMđK ŕFX@YNJŅRRYDRRġFġADMBR@JDFXRYDQSġQİSDMCňJLDF

 1HPEL]WRVķWRWWHVHPÒQ\HN


 U@K@LDMMXHAHYSNRİSđRHđFQ@UNM@SJNYł @Y¾KS@KđMNR2YDQYňCġRH%DKSġSDlekben meghatározott kizárások mellett nem áll fenn biztosítási védelem
az alábbiak esetében:
8.1. Gyógykezelések és egyéb orvosilag elrendelt intézkedések, amelyek az
utazás okát jelentik, illetve amelyek szükségessége a biztosítás megköSġRD HKKDSUD@YTS@YđRLDFJDYCġRDDKňSSHRLDQSDJUNKS@J U@FX@LDKXDJJDK
RYđLNKMHJDKKDSS
   'DKXGDYJŅSŅSSFXłFXđRY@SHDKňENQCTKđRNJHFġMXADUġSDKDOK JŕQđJ
   *@QBRŕRİSłU@FXRYġORġFJŕQđJ
   %đQ@CSU@FXJHLDQŘKSđKK@ONSNJMXNLđMADJŅUDSJDYňDRDLġMXDJ
8.5. 5đQ@MCłRđFNJ RYŘKġRDJ@ SDQGDRRġFHGġSTSđM SDQGDRRġF LDFRY@JİSđRNJU@FXJDYDKġRDJENF@LYđRFđSKđRHHMSġYJDCġRDJJŅUDSJDYSġADM@JŅSUġMX
ġQUġMXDRRġFHHCňS@QS@L@@K@SSRYŘKDSDSSFXDQLDJDKKđSđR@ JDYDKġRD
8.6. Konzerváló vagy pótló fogkezelések, illetve azok a kezelések, amelyek
MDL@JŅYUDSKDMEđIC@KNLDKKDMHJŘYCDKDLDKRňDKKđSđRđSRYNKFđKIđJ
8.7. Gyógyító szerek, eszközök rendelkezésre bocsátása (pl. szemüvegek,
OQNSġYHRDJ RSA 
   .KSđRNJ NQUNRHRY@JUġKDLġMXDJġRHF@YNKđRNJ
8.9. Munka közben végzett kézi tevékenység, vagy a katonai szolgálat során
JDKDSJDYňDRDLġMXDJ
   *NMSQNKKUHYRFđK@SNJ TSłJDYDKġRDJġRSDQđOHđJ
   *ŘKŅMNRYSđKXU@FXJŘKŅMRYNKFđKS@SđRNJSŅAAKDSJŅKSRġFDHOK SDKDENM 35 
RSA @JłQGđYA@M
    AHYSNRİSNSS HKKDSUDJİRġQňIġMDJSDKDENM HKKDSUDS@WHJŅKSRġFDHJHUġUD@ 
ONMSRYDQHMSHDFXRYDQHADSDFRYđKKİSđRS
8.13. /KTRYRYđKKNC@JŅKSRġFDJU@FX@JİRġQňJJŅKSRġFDHJHUġUD@  DRONMSNS
   *@Q@MSġM JŅKSRġFDJ
    KJNGNKK@KU@FXJđAİSłRYDQQDKU@KłUHRRY@ġKġRRDKŅRRYDEŘFFňFXłFXđRY@SH
JDYDKġRDJġRADSDF UHRRY@RYđKKİSđR
   ,HMCDMMDLŜ QDOŘKň SđQFFX@K SŅQSġMň QDOŘKġR NJNYS@ DFġRYRġFJđQNRNCđR JHUġUD G@@AHYSNRİSNSSQDOŘKňFġOTS@RJġMSDFX @BHUHKKġFHENQF@KNLA@MDMFDCġKXDYDSSLNSNQNRU@FXRTFđQG@ISđRŕQDOŘKňFġODSG@RYMđK
   $
 WSQġLRONQSNJ DISňDQMXňRTFQđRNJU@FXG@RNMKłJDWSQġLL@F@RGDFXRġFH SŕQđJ DMFDCġKKXDK QDMCDKJDYň UDYDSň MġKJŘK    LġSDQMġK L@F@sabb hegyen kifejtett tevékenységek és melyek nem egy szervezett túra
QġRYDJġMSENFK@KS@JU@FXU@CUİYHRONQSSDUġJDMXRġF5DQRDMXRONQSNJ
   &
 ġOIđQLŜUDYDSġR @LDMMXHADM@AHYSNRİSNSSMDLQDMCDKJDYHJ@YDKňİQSUDYDSňHDMFDCġKKXDKINFNRİSUđMX
   ,DQŘKġRDJ@Y@CNSSLġKXRġFQDRYłKł@KJ@KL@RRđFHHF@YNKđRMġKJŘK
    BR@JġUUDK@A@KDRDSADJŅUDSJDYSDTSđMSŅQSġMňDKG@KđKNYđRU@FXQNJkantság.

 0DJDWDUWÀVNÀUHVHPÒQ\HVHWÒQ
 Y¾KS@KđMNR2YDQYňCġRH%DKSġSDKDJU@K@LDMMXHAHYSNRİSđRHđFQ@UNM@SJNYł
kötelezettségei esetén – a biztosító egyéb szolgáltatási szabadsága mellett – az alábbiak érvényesek:
    AHYSNRİSNSSJŅSDKDRLHMCDMNKX@MDRDSADM @LDKXDKňQDKđSG@SłK@FHFġMXS
teremt a biztosítási szolgáltatásokra, minél hamarabb orvosi segítséget
kérni és követni az orvos utasításait.
      łQđR RDFġKXJġQň SDKDENMJŅYONMSNS G@K@CġJS@K@MTK ġQSDRİSDMH JDKK @
szükséges kórházi tartózkodások, illetve az olyan megbetegedések eseSġM @LDKXDJSŅAARYŅQHRŘQFňRJDYDKġRSSDRYMDJRYŘJRġFDRRġ  YġQSDRİSġR DKL@Q@CđR@ ġR @Y '4%    ŅRRYDFŜ JŅKSRġFDJ LDFG@K@CđR@
esetén a biztosító fenntartja magának a jogot a levonásra az érvényesített

költségek mértékének függvényében.
9.3. A haláleseteket – még akkor is, ha a balesetet már jelentették – olyan
G@L@Q IDKDMSDMH JDKK  GNFX @ SDLDSġR DKňSS LġF DK KDGDRRDM QDMCDKMH @
boncolást.
9.4. A biztosított köteles haladéktalanul alávetnie magát egy, a bizalmi orvos
által elrendelt vizsgálatnak.
9.5. A biztosító részére az alábbi dokumentumokat kell megküldeni:

lAHYSNRİSđRHF@YNKđR@AHYSNRİSđRHJŅSUġMX

l@YTS@YđRRYDQUDYňENFK@KđRHHF@YNKđR@
– orvosi jelentés a páciens nevével, a diagnózis és a kezelés adataival, a
LTMJ@JġOSDKDMRġF HKKDSUDQNJJ@MSRđFHCňS@QS@LđU@KġRENJđU@K
– eredeti orvosi, illetve kórházi számla a páciens nevével, születési dátuLđU@K U@K@LHMS@CH@FMłYHRġR@JDYDKġR@C@S@HU@K
– orvosi megállapítások, amelyeken igazolják a betegszállítások szükséFDRRġFġS

lDFXġARYđLKđJU@FXDQDCDSHHF@YNKđRNJ @LDKXDJġQSJđQSġQİSġRSJġQMDJ
– halotti anyakönyvi kivonat.

/DS"@QDGđYHJDCUDMBUġCDKDL
 %L]WRVķWRWWNŌOWVÒJHN
JŘKEŅKCHTS@YđRRNQđMRYŘJRġFDRRŘQFňRRġFHđKK@SNQUNRHJDYDKġRJŅKSRġFDH

 %L]WRVķWRWWHVHPÒQ\HN


 0DJDWDUWÀVNÀUHVHPÒQ\HVHWÒQ


 Y¾KS@KđMNR2YDQYňCġRH%DKSġSDKDJU@K@LDMMXHAHYSNRİSđRHđFQ@UNM@SJNYł
kötelezettségei mellett – a biztosító egyéb szolgáltatási szabadsága mellett – az alábbiak érvényesek:
3.1. A biztosító részére az alábbi dokumentumokat kell megküldeni:
- biztosítás igazolása (biztosítási kötvény)

@YTS@YđRRYDQUDYňENFK@KđRHHF@YNKđR@
- állatorvosi jelentés (a páciens nevével, a diagnózissal és a kezelés adaS@HU@K
- eredeti állatorvosi számla a páciens nevével, a diagnózissal és a kezelés
@C@S@HU@K
- oltási könyv másolata

Poggyászbiztosítás
 %L]WRVķWRWWHVHPÒQ\HN
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 Y TS@YđRQ@ DKUHSS JTSX@ UđQ@SK@MTK U@FX @JTS LłCNM EDKKġOň ADSDFRġFD
vagy baleseti sérülése, ha állatorvosi kezelés szükségessége áll fenn.





Az utazás megkezdésekor magával vitt vagy az utazás során megszerzett dolgok a személyes utazási szükségletre, az alábbi rendelkezések
fenntartásával:
lG@KNOđRġRJHQ@AKđRDRDSġMłQđMADKŘKQDMCňQRġFHEDKIDKDMSġRSŅQSġMS
@YHKKDSġJDRAHYSNMRđFHRYDQUMġK
lRġQŘKġRG@QL@CHJRYDLġKXđKS@KSŅQSġMSHF@YNKSHCDFDMQđG@SđRDRDSġM
lDKUDRYSġR@RYđKKİSđRRNQđM @LDKXġQSDFXG@QL@CHJEġKEDKDKňR @LDMMXHADM@YNJNYłDYSHF@YNKI@
lJġRDCDKLDRKDRYđKKİSđR@YŘCŘKňGDKXDM@SŅLDFJŅYKDJDCġRDFXHJLDFbízott szállítmányozó társasága révén.

 vUWÒNWÀUJ\DNPHJKDWÀUR]ÀVD

Í
 QSġJSđQFXM@JLHMňRŘKMDJJŘKŅMŅRDM
   DLDREġLLDK U@FX MDLDREġLAňK  CQđF@JŅUDJJDK U@FX @YNJAłK FXŅMgyökkel vagy azokból megmunkált tárgyak.
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   íQđJ ġJRYDQDJ OQġLDJġRAňQđQTJ
2.3. Elektromos, elektronikus és optikai készülékek (beleértve a mobiltelefoMNJ@SS@QSNYġJNJJ@K JŘKŅMŅRDMEġMXJġODYň jKL UHCDł ġRG@MFEDKRYDQDKġRDJ LHMCDMMDLŜRYđLİSłFġOġRS@QSNYġJ@H S@AKDS

 .RUOÀWR]RWWEL]WRVķWÀVLV]ROJÀOWDWÀVRN
6.1.


 %L]WRVķWRWWNŌOWVÒJHN




A 6. pont fenntartásával:
lSDKIDR DKUDRYSġR U@FX SDKIDR LDFRDLLHRŘKġR DRDSġM @Y HCňKDFDR ġQSġJ
KC  ONMS KDFEDKIDAA@YNMA@M@YDFXJNQHADRYDQYġRHđQ
- sérült dolgok esetén a javítási költségek, amennyiben ezek nem haladIđJLDF@L@Q@CUđMXġQSġJJDKBRŅJJDMSDSSHCňKDFDRġQSġJDS KDFEDKIDAA
@YNMA@M@L@Q@CUđMXġQSġJJDKBRŅJJDMSDSSDFXJNQHADRYDQYġRHđQ
lSŅAA LHMS  łQđR HF@YNKS JġRDCDKLDR  @Y ŘCŘKňGDKXQD SŅQSġMň ONFXgyászkiszállítás esetén a feltétlen szükséges új beszerzések költségei
(ld. 6.7.es pont).

  
  
6.5.
  
  

 ,GŏOHJHVÒUWÒN


 YHCňKDFDRġQSġJ@AHYSNRİSNSSSđQFX@JADRYDQYġRHđQđM@JEDKDKLDF BRŅJJDMSUD@JNQġR@G@RYMđK@SJŅUDSJDYSġADMJDKDSJDYňġQSġJBRŅJJDMġRRDK
   YHCňKDFDRġQSġJ@Y@KđAAH@JRYDQHMSRYđLİS@MCłJH
4.1.1. ÜQđRADKHġQSġJ HKKDSUDSTK@ICNMHF@YNKđRR@K
– 0–1/2 év = 100%
– 1/2 –1 év 80%
– minden további megkezdett év mínusz 10%
4.1.2. ÜQđRADKHġQSġJ HKKDSUDSTK@ICNMHF@YNKđRMġKJŘK
– 0–1/2 év 80%
– 1/2 –1 év 70%
– minden további megkezdett év mínusz 10%
   $KDJSQNMHJTR FġODJMġK @ LŜRY@JH EDIKňCġRSňK EŘFFňDM M@FXNAA ġQSġJcsökkenést feltételezünk.
   *
 NYLDSHJTLNJ O@QEŘL FXłFXRYDQDJ G@RYMđK@SHSđQFX@JHCňKDFDRġQSġkének kiszámítása: mínusz 50%.





1HPEL]WRVķWRWWHVHPÒQ\HNWÀUJ\DN



 U@K@LDMMXHAHYSNRİSđRHđFQ@UNM@SJNYł @Y¾KS@KđMNR2YDQYňCġRH%DKSġSDlekben meghatározott kizárások mellett nem áll fenn biztosítási védelem
az alábbiak esetében:
Készpénz, bankók, hitelkártyák, kulcsok, menetjegyek, bélyeg- vagy
ġQDLFXŜISDLġMXDJ  NJHQ@SNJ ġR ġQSġJJDK AİQł O@OİQNJ  MDLDREġLDJ 
DFXDRCQđF@JŅUDJ JDQDRJDCDKLHđQTJġRDKRňRNQA@MLŜUġRYDSHġRLŜFXŜISňH ġQSġJJDK AİQł SđQFX@J  @ LTMJ@UġFYġRS RYNKFđKł RYDQRYđLNJ  HKKDSUD SđQFX@J  G@MFRYDQDJ  FġOIđQLŜ S@QSNYġJNJ   RYDQRYđLNJ  ġR @Kkatrészek, gyógyászati eszközök, fegyverek, számítógép-szoftverek,
mobiltelefon-értékkártyák, illetve bonusz-megállapodások vagy beszélgetési jóváírások, tiltási díjak vagy újra-bejelentési költségek a mobiltelefon elvesztése esetén.
 YNM SđQFX@J  @LDKXDJDS MDL KDYđQS IđQLŜUDJADM  G@IłJNM G@FXM@J 
U@K@LHMS LNSNQ  ġR JDQġJOđQSđRJđJ U@FX AňQŅMCŅJ ġR @YNJ S@QS@KL@ 
@LDMMXHADMDYDJDS@SđRJđJ@SAňQŅMCŅJDS@IđQLŜUŅMG@FXIđJGđSQ@
Autók, mobil házak, lakókocsik, motoros és vitorlás hajók, sporteszközök
ġR EDKRYDQDKġRDJ'4%  lŅRRYġQSġJSňK U@K@LHMSLNSNQJDQġJOđQNJ 
KġFHIđQLŜUDJ RđQJđMXQDOŘKňJġRRHJKłDQMXňJ O@OİQRđQJđMXNJU@K@LHMS@Y
adott tartozékok, illetve alkatrészek és különleges felszerelések.
Szándékosságon vagy gondatlanságon alapuló károk. Gondatlanság áll
EDMM G@@KNOđR@YġQSUđKSKDGDSRġFDRRġ LDQSMDLUNKSLDF@LDFEDKDKň
testi érintkezés és/vagy rálátás.
 MDLLDFEDKDKň HKKDSUDGHđMXNRBRNL@FNKđRAłKU@FXLDFňQYġRAňKDQDCňJđQNJ
 YNJ@JđQNJ @LDKXDJ@QQ@UDYDSGDSňJUHRRY@ GNFXNSSEDKDISDSSġJ DKSDSték valahová, elhagyták, vagy elejtették az adott tárgyat.
*NOđRHJđQNJ G@RYMđK@SAłKDQDCňJđQNJ U@K@LHMSQNLKłđQTJNJNYS@JđQNJ *HENKXłENKX@CġJNJU@FXHCňIđQđRHG@SđRNJ
A háborús események, zavargások, fosztogatások, hatósági rendelkezések és sztrájkok okozta közvetlen vagy közvetett károk.
Az egyéb biztosítások, szolgáltatók vagy károkozók által fedezett károk
 YDRDLġMXIđQTKġJNRJđQ@HOK @jYDSġRHDRYJŅYŅJU@FXLNAHKSDKDENMNJ
zárolásának díjai).

7.1.

 %L]RQ\RVNŌUşOPÒQ\HNNŌ]ŌWWEL]WRVķWRWWHVHPÒQ\HN
5.1.




5.2.






A 2. pont szerinti értéktárgyak csak akkor biztosítottak, ha:
– személyes felügyelet alatt testi érintkezéssel vagy rálátással biztosan
RYđKKİSIđJ  ĀFX ňQYHJ @YNJ@S ENKX@L@SNR SDRSH ġQHMSJDYġRRDK  GNFX G@QL@CHJRYDLġKXMDLSTCI@@SđQFX@J@S@J@CđKXS@K@MTKDKUDMMH
lAHYNMXİSG@Sł@MOK LDFňQYġRHIDFXđS@CSđJ@YNJ@SDFXLDFňQYňBġFMDJU@FXňQYŅSSQTG@SđQM@JLDFňQYġRQD U@FX
lYđQS MDLLHMCDMJHRYđLđQ@GNYYđEġQGDSňGDKXHRġFADMňQYHJ@YNJ@SU@K@LDMMXHLDFKġUňAHYSNMRđFHADQDMCDYġRRYġE RYDJQġMXDJG@RYMđK@SđU@K ,HMCDMMDLŜSđRJ@ RYġORġF ġR@SS@Rġ SđRJđJ ġJRYDQCNANYNJ 
AňQŅMCŅJU@FXG@RNMKłSđQNKłJMDLLHMňRŘKMDJAHYSNRİSNSSSđQNKđRM@J 
LDFňQYġRLłCIđM@JLHMCDMDRDSADMLDFJDKKEDKDKMHD@YġQSġJSđQFX
értékének (pl. széf). Amennyiben az értéktárgyat nem lehet biztosítotS@MňQHYMH ŕFXMDLđKKEDMMAHYSNRİSđRHEDCDYDS
A 2. pont szerinti értéktárgyak egy harmadik fél által végzett szállítás soQđMġRFġOJNBRHAłKSŅQSġMňKNOđRDRDSġMMDLAHYSNRİSNSS@J
  RONQSEDKRYDQDKġRDJ ġR LHMCDMMDLŜ JŅYKDJDCġRH DRYJŅYŅJ BR@J @ SŅLDFJŅYKDJDCġRHUđKK@K@SđKS@KSŅQSġMňRYđKKİSđRRNQđMAHYSNRİSNSS@J *ġQIŘJ 
UDFXDjFXDKDLAD@  @RONMSRYDQHMSHJHYđQđRNJ@S
 FġOIđQLŜUDJAňKU@FXG@IłJAłKSŅQSġMňKNOđRNJBR@J@AA@M@YDRDSADM
LHMňRŘKMDJ AHYSNRİSNSSM@J  G@ AHYNMXİSG@Sł@M   ġR   łQ@ JŅYŅSS
SŅQSġMSDJ *HUġSDKSIDKDMS@YňQYŅSSF@QđYRAłKSŅQSġMňKNOđR 3NUđAAHEDKSġtel, hogy a poggyász a jól záródó és lezárt csomagtartóban legyen elheKXDYUD  LDMMXHADMMHMBRBRNL@FS@QSł ŕFX@LDFňQYġRMDJJİUŘKQňKMDL
látható módon kell történnie.
 JDLOHMFDMJİUŘKKġUňK@JłJNBRHJAłKSŅQSġMňKNOđRNJMDLAHYSNRİSNSS@J

  

7.3.

7.4.

 
  
  
7.8.
7.9.
  

 0DJDWDUWÀVNÀUHVHPÒQ\HVHWÒQ


40

A hivatalos dokumentumok és csekkek újra-beszerzési költségei: legfeljebb a biztosítási összeg 10%-a.
+
 đSđRI@UİSł DRYJŅYŅJ RYDLŘUDFDJ ġR JNMS@JSKDMBRġJ ġR DFXġA OłSKł
segédeszközök (pl. tolókocsik, halló készülékek, stb.): legfeljebb a biztosítási összeg 20%-a.
3ŅQġRHJđQNJJHUġUD@AňQŅMCŅJDSKDFEDKIDAA@AHYSNRİSđRHŅRRYDF @
,
 NAHKSDKDENMNJ NJNRSDKDENMNJ@SDKDENMġQSSġMXKDFDRDMjYDSDSSŅRRYDF 
legfeljebb HUF 15.000,-.
A 2. pont szerint biztosított értéktárgyak összessége: a biztosítási öszszeg 50%-a.
&
 ġOIđQLŜAňK SŅQSġMň KNOđR DRDSġM @ AHYSNRİSNSS SđQFX@J ŅRRYDRRġFD @
biztosítási összeg 50%-a.
3
 ŅAALHMSłQđRJġRDCDKLDR @YŘCŘKňGDKXQDSŅQSġMňONFFXđRYJHRYđKKİtás esetén a feltétlen szükséges új beszerzések költségei. A hazai repüKňSġQDM SŅQSġMň JġRDCDKLDR ONFFXđRYJHRYđKKİSđR DRDSġADM MDL SŅQSġMHJ
térítés. A késedelmes poggyász plusz kiszállításának, illetve elhozatalának esetleges költségeit nem tudjuk átvállalni.
 LDMMXHADM@ONFFXđRYSUġFġQUġMXDRDMDKUDRYDSSMDJLHMňRİSHJ ŕFX@Y
ŘCŘKňGDKXDMLđQJNQđAA@MRYNKFđKS@SNSS @YŕIADRYDQYġRSRYNKFđKłOłSKđR
KDUNMđRQ@JDQŘK@AHYSNRİSđRHSġQİSġRAňK
A taxi- és telefonköltségek nem számítanak biztosítottnak.

 Y¾KS@KđMNR2YDQYňCġRH%DKSġSDKDJU@K@LDMMXHAHYSNRİSđRHđFQ@UNM@SJNYł
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kötelezettségei esetén – a biztosító egyéb szolgáltatási szabadsága mellett – az alábbiak érvényesek:
    RYđKKİSLđMXNYđRHUđKK@K@SU@FXRYđKKđR@CłLDFňQYġRDRNQđMADJŅUDSJDYňJđQNJ@SG@K@CġJS@K@MTKIDKDMSDMHJDKK@MM@J ġRHF@YNKđRSJDKKJġQMHQłK@
az adott vállalattól.
 *
 İUŘKQňK MDL @YNMM@K ġRYQDUDGDSň JđQNJ DRDSġM @ RYđKKİSłS @ EDKEDCDYġRS
JŅUDSňDMG@K@CġJS@K@MTKEDKJDKKRYłKİS@MH GNFXSDJHMSRDLDFġRHF@YNKI@
@JđQS  UđKK@KJNYđRNJLDFEDKDKňQDJK@LđBHłRU@FXHFġMXDJQDUNM@SJNYł
határidejét be kell tartani.
8.3. A biztosító részére az alábbi dokumentumokat kell megküldeni:

lAHYSNRİSđRHF@YNKđR@AHYSNRİSđRHJŅSUġMX

l@YTS@YđRRYDQUDYňENFK@KđRHHF@YNKđR@

l@ONFFXđRRY@KJ@OBRNK@SA@MGHđMXS@K@MTKJHSŅKSŅSSJđQŜQK@O@ONFFXđRY
tartalmának felsorolásával, a kor, márka és beszerzési ár megadásával
ġQSġJHF@YNKđR HKKDSUDlG@KDGDSRġFDRlDQDCDSHRYđLKđJADMXŕISđR@

l@ YHKKDSġJDRAHYSNMRđFHRYDQUDQDCDSHQDMCňQRġFHEDKIDKDMSġRDQ@AKđR HKKDSUDKNOđRDRDSġM

l@QDOŘKňSđQR@RđF HKKDSUD@RYđKKİSłDQDCDSHJđQIDKDMSġRD@QDOŘKňSđQR@RđF 
HKKDSUD@RYđKKİSłUġFKDFDRDKUDRYSġRHHF@YNKđRđSKDFJġRňAAM@OO@K@
káresemény után állítják ki) sérülés, illetve késedelmes poggyász-át@CđRDRDSġM
– a pótvásárlások eredeti számlái, illetve eredeti elismervényei a költségtérítéshez

lDQDCDSHQDOŘKňIDFX HKKDSUDAN@QCHMF HF@YNKUđMX DQDCDSHONFFXđRYBHLJD

 0
 HO\ NÀURN EL]WRVķWRWWDN FVDN EL]RQ\RV NŌUşOPÒQ\HN
HVHWÒEHQ"
Jogos kártérítési igény megtérítésére külföldön csak akkor áll fenn igény,
G@@YHFġMXSADIDKDMSňRYDLġKXUġFQDG@ISG@S@AHYSNRİSNSSU@FXNMđSHKKDSňDM

 1HPEL]WRVķWRWWHVHPÒQ\HN


5.1.


5.3.

5.4.


  
5.7.

4S@YđRHOQHUđSEDKDKňRRġFAHYSNsítás

  
5.9.

 %L]WRVķWRWWHVHPÒQ\HN

5.10.

  
  
  
1.4.
  
1.6.

Biztosított esemény akkor áll fenn, ha a biztosított utazása során kárt
okoz idegen tárgyakban vagy személyekben, és kártérítési kötelezettként
UDRYHJňSHFġMXAD LġFODCHF
@
 M@OHġKDSUDRYġKXDHAňKE@J@Cł@M JHUġUD@YŘYDLH LTMJ@ U@FXJDQDRJDCDKLHSDUġJDMXRġFDS
JDQġJOđQNJS@QSđRđAłKġRG@RYMđK@SđAłKE@J@Cł@M
@
 MDLLTMJ@JDQDSġADMUġFYDSSRONQSSDUġJDMXRġFAňKE@J@Cł@MJHUġUD@
U@CđRY@SNS
az elektromos és vitorlás hajók alkalmi használatából fakadóan, de az
ŘYDLDKSDSġRġAňKMDL
D
 FXġAlMDLLNSNQNRG@ISđRŕlUİYHIđQLŜUDJŘYDLDKSDSġRġAňKġRG@RYMđK@SđAłKE@J@Cł@M
lakóhelyiségek és egyéb, privát célra bérelt helyiségek használata esetén.

 6]HPÒO\LÒVDQ\DJLNÀURN
2.1. Haláleset, testi sértés vagy emberek egészségének károsítása.
2.2. Testi dolgok károsítása vagy megsemmisítése.

 %L]WRVķWRWWNŌOWVÒJHNV]ROJÀOWDWÀVRN
3.1.

Azon kártérítési kötelezettségek kielégítése, amelyek a biztosított esetéADM@L@FđMINFHS@QS@KLŕ @SŅQUġMXHJđQEDKDKňRRġFUHRDKġRġQDUNM@SJNYł
rendelkezések alapján olyan személyi vagy anyagi kár következtében keKDSJDYMDJ @LDKXAHYSNRİSNSSDRDLġMXQDUDYDSGDSňUHRRY@
    G@QL@CHJRYDLġKXđKS@KđKKİSNSSJđQSġQİSġRHEDKDKňRRġFLDFđKK@OİSđRđM@J
és elhárításának költségei.
3.3. A kártérítés a megállapodás szerinti biztosítási összegre korlátozódik,
akkor is, ha több biztosított személy jogosult kártérítésre egy káreseménynél.
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 U@K@LDMMXHAHYSNRİSđRHđFQ@UNM@SJNYł @Y¾KS@KđMNR2YDQYňCġRH%DKSġSDlekben meghatározott kizárások mellett nem áll fenn biztosítási védelem
az alábbi esetekben:
ha az állami hatalom, harmadik személy vagy a biztosított megakadályozza a kár felmérését, rendezését, vagy a Mondial Assistance egyéb
JŅSDKDYDSSRġFDHMDJSDKIDRİSġRġS
INFDKKDMDR ġR RYđMCġJNR  HKKDSUD RŕKXNR@M FNMC@SK@M BRDKDJDCDSDJAňK
@CłCłHFġMXDJDRDSġADM
olyan károkból származó kártérítési kötelezettségek esetében, amelyet a
AHYSNRİSNSSU@FX@GDKXDSSDBRDKDJUňRYDLġKXLHMCDMMDLŜKġFHIđQLŜġR
DRYJŅY U@K@LHMSFġOIđQLŜŘYDLDKSDSġRġUDKU@FXG@RYMđK@SđU@KNJNY
azon károkért, amelyeket a biztosított saját magának vagy rokonának,
GđY@RSđQR ġKDSSđQR RYŘKňJMDUDKňRYŘKňJ @OłRġR@MXłR M@FXRYŘKňJ 
FXDQLDJDJ MDUDKS FXDQLDJDJ  Uň ġR LDMX  TMNJđJ  SDRSUġQDJ  RłFNQ 
RłFNQMň M@FXAđBRH M@FXMġMH HKKDSUDDFX @AHYSNRİSđRHJŅSUġMXADMMġU
RYDQHMS DLKİSDSS RYDLġKXMDJ  U@FX @ AHYSNRİSđRH RYDQYňCġR DFXHJ AHYSNRİSNSSIđM@JNJNY
@YNMJđQNJġQS @LDKXDJDS@AHYSNRİSNSSRONQSUDQRDMXJDQDSġADMNJNY
@YDKG@RYMđKđRAłK JNOđRAłKġRSŕKYNSSHFġMXADUġSDKAňKDQDCňJđQNJġQS
azon tárgyakban bekövetkezett károkért, amelyeket a biztosított kölBRŅMYŅSS AġQADUDSS G@RYNMAġQADUDSS U@FXňQYġRQDđSUDSS
@JŅQMXDYDSRYDMMXDYġRġAňKU@FXQNMFđKđRđAłKDQDCňJđQNJġQS
azon tárgyakban bekövetkezett károkért, amelyek a használatból, szállíSđRAłK LDFLTMJđKđRAłK U@FXDFXġASDUġJDMXRġFAňKDQDCMDJ
a biztosított által terjesztett betegség esetén.

0DJDWDUWÀVNÀUHVHPÒQ\HVHWÒQ




6.2.
  

6.4.

 Y¾KS@KđMNR2YDQYňCġRH%DKSġSDKDJU@K@LDMMXHAHYSNRİSđRHđFQ@UNM@SJNYł
kötelezettségei esetén – a biztosító egyéb szolgáltatási szabadsága mellett – a biztosított köteles:
L
 DFG@S@KL@YMH @ AHYSNRİSł đKS@K JHQDMCDKS ŘFXUġCDS UġCňS  INFH S@MđBRadót), hogy biztosítsa számára valamennyi szükséges információt és enFDCIDđSMDJH@ODQUDYDSġRġS
meghatalmazni a biztosítót teljesítési kötelezettsége keretében, hogy teFXDLDFU@K@LDMMXH đKS@K@BġKRYDQŜMDJUġKSMXHK@SJNY@SNS
 LDMMXHADM@AHYSNRİSNSSMDLSTCI@HCňADMLDFSTC@JNKMH@AHYSNRİSłTS@sításait, úgy önszántából kell végrehajtania valamennyi percselekményt
@YDKňİQSG@SđQHCňMADKŘK
A biztosított nem jogosult igény teljes vagy részleges elismerésére a biztosító hozzájárulása nélkül.

Késési védelem
 0HJNÒVHWWLQGXOÀVQÀO
1.a. Biztosított események

 QDOŘKňŕSU@FX@YHMCTKđRUġSKDMKDJġRġRD@KDENFK@KSTS@YđRJDQDSġADM@
nyilvános odaszállító (pl. vonat, taxi) igazolt késése esetében, amennyiADM@YNC@RYđKKİSłJHUđK@RYSđRđMđK@LHMHLTLđSRYđKKđRHHCňADKDSSSDQUDYUD U@K@LHMS@QDOŘKňSġQQDJHJŅSňADSŅQSġMňL@FđM NC@TS@YđRDRDSġADM 
ha a magán-személygépkocsi balesetet szenved.
A  DLAHYSNRİSNSSDRDLġMXDJ

 Y¾KS@KđMNR2YDQYňCġRH%DKSġSDKDJU@K@LDMMXHAHYSNRİSđRHđFQ@UNM@SJNYł
kizárásai esetén nem áll fenn biztosítási védelem
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1.c.


qG@@YDRDLġMX@YHCňIđQđRAłKJŅUDSJDYňDRDLġMXDJQDUDYDSGDSňUHRRY@
• a közlekedés terheltsége esetén (pl. közlekedési dugó) az esemény a
légitársaság intézkedése/hibája miatt történt
Biztosított költségek
!
 HYSNRİSNSSM@JRYđLİS@M@J@YŘCŘKňGDKXQDSŅQSġMňJġRDCDKLDR JŅYUDSKDM
NC@TS@YđRJŅKSRġFDH@KDENFK@KSġRAHYSNRİSNSSTS@YđRSİOTR@ġRLHMňRġFD
RYDQHMS  KDFUġFRň DRDSADM @Y ŘCŘKňGDKXQD SŅQSġMň JŅYUDSKDM NC@TS@YđR
jJSİUQDOŘKġRHJŅKSRġFDHSTQHRS@NRYSđKXNM

 0HJNÒVHWWYLVV]DXWD]ÀVQÀO
2.a. Biztosított események

!
 HYSNRİSđRHDRDSđKKEDMM G@@KDENFK@KSLDFġQJDYġR@G@Y@HQDOŘKňSġQDM
pályaudvaron igazoltan késedelmes, és ezáltal nem lehetséges vagy
MDL UđQG@Sł DK @ QDOŘKňSġQQňKOđKX@TCU@QQłK U@Kł G@Y@TS@YđR @Y DQDCDSH
SDQUDJMDJLDFEDKDKňDMġIRY@JđYđRMġKJŘK
2.b. Biztosított költségek
Térítésre kerülnek a szükséges taxi-út költségei (legfeljebb 50 km)
amennyiben nem áll rendelkezésre tömegközlekedési eszköz, illetve a
szükséges éjszakázás többletköltségei, beleértve az ellátást is (személyenként legfeljebb HUF 30.000,–).

 0DJDWDUWÀVNÀUHVHPÒQ\HVHWÒQ










 Y¾KS@KđMNR2YDQYňCġRH%DKSġSDKDJU@K@LDMMXHAHYSNRİSđRHđFQ@UNM@SJNYł
kötelezettségei esetén – a biztosító egyéb szolgáltatási szabadsága mellett – az alábbiak érvényesek:
A biztosító részére az alábbi dokumentumokat kell megküldeni:
lAHYSNRİSđRHF@YNKđR@AHYSNRİSđRHJŅSUġMX
l@YTS@YđRRYDQUDYňENFK@KđRHHF@YNKđR@
l@KġFHSđQR@RđFHKKDSUD@RYđKKİSłHF@YNKđR@@JġRġRQňK LDKXS@QS@KL@YY@@
JġRġRNJđSHR
l@YDQDCDSHQDOŘKňIDFX HKKDSUDAN@QCHMFlHF@YNKUđMX UNM@SIDFX
lMDLEDKG@RYMđKSNC@TS@YđRHQDOŘKňIDFX HKKDSUDLDMDSIDFXDJ
lŕINMM@MUđRđQNKSNC@TS@YđRHQDOŘKňIDFX HKKDSUDADRYđKKłJđQSX@
lQDMCňQRġFHIDKDMSġRA@KDRDSDRDSġM HKKDSUDA@KDRDSHIDKDMSġR
– a pót-hazautazás, a szállás- és ellátási költségek eredeti számlája.



 +DOÀOHVHW





A segítségnyújtás tárgya
A biztosító az alábbi segítségnyújtási szolgáltatásokat nyújtja azokban az
alábbi vészhelyzetekben, amelyek a biztosítottat az utazás során érik:
– betegség/baleset,
– haláleset,
lTS@YđRHjYDSňDRYJŅYŅJDKUDRYSġRD
– utazási dokumentumok elvesztése,
lAŘMSDSňINFHEDKDKňRRġFQDUNMđRHHMSġYJDCġRDJ
A segítségnyújtás feltétele, hogy a biztosított vagy egy általa megbízott
RYDLġKXġQSDRİSH@łQđRRDFġKXJġQňSDKDENMRYNKFđK@SNS@AHYSNRİSđRHDRDmény bekövetkezte esetében (személyesen, telefonon vagy e-mailen).

 %HWHJVÒJEDOHVHW
2.1.


Ambuláns ellátás
 łQđRRDFġKXJġQňSDKDENMJŅYONMSJġQġRQDSđIġJNYS@SđRSMXŕIS@Y@LATKđMR NQUNRH DKKđSđR KDGDSňRġFġQňK  CD MDL SDQDLSH LDF L@FđS @ J@Ocsolatot az orvossal.
2.2. Kórházi tartózkodás
Amennyiben a biztosított megbetegszik, vagy balesetet szenved, és emiatt kórházi ápolásra szorul:

l@łQđRRDFġKXJġQňSDKDENMJŅYONMSDFXđKS@K@LDFAİYNSSNQUNRNMJD-
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 AHYSNRİSł@CŅMSġRMDJLDFEDKDKňDMLDFRYDQUDYH@YDKGTMXSAHYSNRİSNSS
elszállítását a magyarországi temetkezési helyre, vagy a helyszínen törSġMňSDLDSġRS JDCUDYLġMXDYDSSUđK@RYSđRHINF@

 8WD]ÀVLð]HWŏHV]NŌ]ŌNHOYHV]WÒVH


4
 S@YđRHjYDSňDRYJŅYŅJDKUDRYSġRDDRDSġM@łQđRRDFġKXJġQňSDKDENMJŅYONMSJ@OBRNK@SNSSDQDLS@RYđLK@UDYDSňA@MJJ@K  LDMMXHADMRYŘJRġFDR ŕFX@łQđRRDFġKXJġQňSDKDENMJŅYONMSRDFġCJDYHJDFX @RYđLK@UDYDSňA@MJđKS@KQDMCDKJDYġRQDANBRđSNSSŅRRYDF@AHYSNRİSNSSQġRYġQD
SŅQSġMňJġYADRİSġRġADM

 8WD]ÀVLGRNXPHQWXPRNHOYHV]WÒVH


4
 S@YđRHCNJTLDMSTLNJDKUDRYSġRDDRDSġM@łQđRRDFġKXJġQňSDKDENMközpont segédkezik a dokumentumok pótlásában.

 %şQWHWŏMRJLIHOHOŏVVÒJUHYRQÀVLLQWÒ]NHGÒVHN
Amennyiben a biztosítottat letartóztatják, vagy letartóztatással fenyegeSHJ ŕFX@łQđRRDFġKXJġQňSDKDENMJŅYONMSRDFġCJDYHJDFXŘFXUġCġR
SNKLđBR LDFRYDQUDYġRġADM  U@K@LHMS @Y DRDCġJDR łU@CġJ DKňSDQDLSġsében.

Saját otthon biztosítása
 

Segítségnyújtás
1.

resztül kapcsolatot teremt az adott háziorvossal és a helyszínen kezeKġRSUġFYňNQUNRNJJ@K
– a megbízott orvos a kórházi tartózkodás ideje alatt gondoskodik a
QġRYSUDUňNQUNRNJJŅYŅSSHHMENQLđBHłRDQġQňK
l@łQđRRDFġKXJġQňSDKDENMJŅYONMS@AHYSNRİSNSSJġQġRġQDSđIġJNYS@SI@
a rokonokat.




łQđRRDFġKXJġQňSDKDENMJŅYONMS
Annak érdekében, hogy igénybe lehessen venni a Home-Assistance
szolgáltatásait, minden esetben haladéktalanul értesíteni kell a 24 órás
RDFġKXJġQň SDKDENMJŅYONMSNS    łQđR RDFġKXJġQň SDKDENMJŅYONMS DYS
JŅUDSňDMDKQDMCDKHU@K@LDMMXHRYŘJRġFDRHMSġYJDCġRS JŘKŅMŅRDM@RYDQDKňJJDK JTKBRRYNKFđK@SNJJ@KġRDFXġA MXHKUđMNRU@FXL@FđMRYNKFđKS@tókkal kapcsolatos szükséges intézkedést.
5
 ġRYGDKXYDSđKKEDMM
l@ AHYSNRİSNSS ġKDSLHMňRġFġMDJ GđSQđMXNR BRNQAİSđR@ U@FX K@JđRđM@J
lakóingatlanának az 5. pontban megadott részein bekövetkezett károk
miatt
– lakásában/lakóingatlanában bekövetkezett súlyos kár elhárításához
közvetlenül szükséges intézkedések esetén...

 %L]WRVķWRWWV]HPÒO\HN
Biztosítási védelem áll fenn a biztosított, valamint a vele közös háztartásA@MġKňRYDLġKXDJRYđLđQ@

 $EL]WRVķWÀVÒUYÒQ\HVVÒJLWHUşOHWH
A biztosítási védelem a biztosított által használt, Magyarországon belüli
EňġRLđRNCK@FNRK@JłGDKXDJDRDSġADMġQUġMXDR

 0LNRUÒUYÒQ\HVDEL]WRVķWÀV"


  'NLDl RRHRS@MBD AHYSNRİSđRH RYNKFđKS@SđR@HQ@ @ AHYSNRİSđRH RYDQYňCġR
futamideje alatt áll fenn igény (az utazás megkezdésének és befejezéséMDJHCňONMSI@JŅYŅSS

 %L]WRVķWRWWV]ROJÀOWDWÀVRN
   2YDQDKňRYNKFđK@S


 łQđRRDFġKXJġQňSDKDENMJŅYONMSUġRYGDKXYDSADJŅUDSJDYSDDRDSġM@Y
@KđAAHRYDQDKňJDSRYDQUDYHLDF@AHYSNRİSNSSK@JđRRYđLđQ@ġRđSUđKK@KI@@
JŅKSRġFDJDSJHRYđKKđRHJŅKSRġFġRLTMJ@HCňAHYSNRİSđRHDRDSDMJġMSKDFEDKjebb a megállapodott biztosítási összegig:

lRY@MHSDQlRYDQDKň @ FđYl  UİYl ġR EŜSġRADQDMCDYġRDJ LDFGHAđRNCđR@H
DRDSġM

lUHKK@MXRYDQDKň@YDKDJSQNLNRUDYDSġJDJLDFGHAđRNCđR@HDRDSġM

lUİYLDMSDRİSġRHRYNKFđK@S

lK@J@SNR @RYS@KNRġRLDFEDKDKňRY@JŘYDLDJ@ADIđQ@SH@ISłJġR@AK@JNJ
LDFGHAđRNCđR@HDRDSġM

lSDSňEDCň đBRġRAđCNFNR@R@IđSSTK@ICNMŕK@JłGđYġR@RYNLRYġCNR
ġOŘKDSDJLDFGHAđRNCđR@HDRDSġM

lŘUDFDR@JŘKRňŘUDFDYġRSŅQġRDDRDSġM

lCTFTKđRDKGđQİSłBġFDJ@BRňQDMCRYDQDKCTFTKđR@DRDSġM
   !ġQ EŜSňADQDMCDYġRDJ

 LDMMXHADM@AHYSNRİSNSSK@JđREŜSňADQDMCDYġRDLDFGHAđRNCHJ@EŜSġRH
RYDYNM RNQđM ADJŅUDSJDYň GHA@  HKKDSUD Y@U@Q JŅUDSJDYSġADM  ŕFX @ 
łQđRRDFġKXJġQňSDKDENMJŅYONMS@EŜSġRJHDRġRġMDJHCňS@QS@LđQ@AġQEŜSňADQDMCDYġRSRYDQUDYLDFġRđSUđKK@KI@@JŅKSRġFDJDSAHYSNRİSđRHDRDSDMként legfeljebb a megállapodott biztosítási összegig.
5.3. Kulcsszolgálat
Amennyiben a biztosított kizárja magát a biztosított lakásból, elveszíti a
JTKBRđS U@FXDKKNOIđJ@YS ŕFX@łQđRRDFġKXJġQňSDKDENMJŅYONMSLDFszervezi a felnyitást, illetve az elhagyott vagy ellopott kulcs pótlását és
átvállalja a költségeket biztosítási esetenként legfeljebb a megállapodott
biztosítási összegig.
5.4. Költöztetési szolgálat és vésztárolás
Amennyiben a biztosított lakás káresemény következtében használhatatlanná válik, és átmenetileg el kell szállítani és tárolni kell a lakás berendeYġRġS ŕFX@łQđRRDFġKXJġQňSDKDENMJŅYONMSLDFMDUDYH@LDFEDKDKň
cégeket (fuvarozókat) és átvállalja a költségeket biztosítási esetenként
legfeljebb a megállapodott biztosítási összegig.

 6]DYDWRVVÀJ
A biztosító nem szavatol a közvetített és/vagy megbízott segítségnyújtókért/szolgáltatókért.

 1HPEL]WRVķWRWWHVHPÒQ\HN


 Y¾KS@KđMNR2YDQYňCġRH%DKSġSDKDJU@K@LDMMXHAHYSNRİSđRHđFQ@UNM@SJNYł
kizárásai mellett az alábbi károk és körülmények nem biztosítottak, vagy
korlátozzák a biztosító szolgáltatási kötelezettségét:
7.1. Azon szolgáltatások, illetve teljesítések, amelyek közvetett vagy közvetlen módon összefüggnek a rendes karbantartással.
    DLđKKEDMMRYNKFđKS@SđRQ@HFġMX G@@AHYSNRİSłMDL@CS@LDF@RYNKgáltatás-nyújtáshoz való hozzájárulását, vagy a kárelhárítást a biztosított
saját maga szervezi meg és intézi.
   DLJDQŘKMDJLDFSġQİSġRQD@JđQNJ @LDMMXHADMDYDJġQSDFXLđRHJAHYSNRİSđRHRYDQYňCġR@K@OIđMJđQSġQİSġRJġQGDSň

 0DJDWDUWÀVNÀUHVHPÒQ\HVHWÒQ


 Y¾KS@KđMNR2YDQYňCġRH%DKSġSDKDJADMU@K@LDMMXHAHYSNRİSđRHđFQ@UNM@Skozóan megadott magatartási szabályok érvényesek.
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&ġOIđQLŜLNAHKHSđR UġCDKDL
Európán belül
 $ŉUÀVVHJÒO\NÒUŏWHOHIRQNŌ]SRQW


   łQđR RDFġKXJġQň SDKDENMJŅYONMSNM JDQDRYSŘK JġQGDS RDFİSRġFDS @
AHYSNRİSNSS A@KDRDS  LDFGHAđRNCđR U@FX IđQLŜKNOđR DRDSġADM @Y @KđAAH
feltételek szerint. A szolgáltatás igénybevételéhez minden esetben szükRġFDR GNFX G@K@CġJS@K@MTKġQSDRİSRġJ@łQđRRDFġKXJġQňSDKDENMJŅYONMSNS  łQđRRDFġKXJġQňSDKDENMJŅYONMSHMSġYJDCHJU@K@LDMMXHRYŘJRġFDRHMSġYJDCġRSDJHMSDSġADM JŘKŅMŅRDM@Y@TSłLDMSňSđQR@RđFNJJ@K 
autójavítókkal, szállodákkal és nyilvános, valamint magán szállítóvállalaSNJJ@KU@KłJ@OBRNK@SLDFRYDQUDYġRġSHKKDSňDM ġRCŅMS@LDFEDKDKňRDFİSség kiválasztásáról és végrehajtásáról.

 %L]WRVķWRWWMÀUPţYHN


  AHYSNRİSđRH UġCDKDL @YNM @Y DKRň ŘYDLADGDKXDYġRSňK RYđLİSNSS L@W 
10 évig) személygépkocsikra, motorkerékpárokra, lakókocsikra és legEDKIDAA  EġQňGDKXDR JNLAH IđQLŜUDJQD ġQUġMXDR  @LDKXDJ QDMCRYđL@
a kötvény lefoglalásakor meg lett adva, és azt a kötvényen feltüntették.
-DLđKKEDMMEDCDYDSAġQDKSU@FXG@RYNMFġOIđQLŜUDJQD

 %L]WRVķWRWWV]HPÒO\HN
Biztosítottnak számítanak az egy kötvényben biztosított személyek, akik a
LDFGHAđRNCđRU@FX@A@KDRDSHCDIġM@AHYSNRİSNSSIđQLŜADMS@QSłYJNCM@J.

 $EL]WRVķWÀVÒUYÒQ\HVVÒJLWHUşOHWH
A biztosítási védelem biztosított személy azon utazásain érvényes, ameKXDJ $TQłOđM ADKŘK  EŅKCQ@IYH ġQSDKDLADM @ AHYSNRİSNSS K@JłGDKXġSňK SŅAA
mint 50 km-re illetve határátlépésnél vagy minimum egy lefoglalt éjszakázás ideje alatt történnek.

 %L]WRVķWRWWV]ROJÀOWDWÀVRN
5.1.


Autómentés a helyszínen vagy elvontatás
 LDMMXHADM @ IđQLŜ LDFGHAđRNCđR U@FX A@KDRDS JŅUDSJDYSġADM LđQ
MDLŘYDLJġODR ŕFX@łQđRRDFġKXJġQňSDKDENMJŅYONMSLDFRYDQUDYH
ġRJHjYDSH@GDKXRYİMHRDFİSRġFMXŕISđRSU@FX@KDFJŅYDKDAAH@KJ@KL@R@TSłI@UİSłA@SŅQSġMňDKRYđKKİSđRSADKDġQSUD@LDMSġRSHR  I@UİSđRġR@OłS@KJ@SQġRYDJJŅKSRġFDH @LDKXDJLDFG@K@CIđJ@YDFXRYDQŜ@TSłLDMSġRS 
nem biztosítottak.
   )đQLŜUHRRY@RYNKFđKS@SđR@G@Y@TS@YđR

 LDMMXHADM@IđQLŜUDSLDFGHAđRNCđRU@FXA@KDRDSTSđMMDLKDGDS
órán belül (külföldön szakvélemény alapján 5 napon belül) az eseményhez közeli autójavítóban megjavítani, úgy a biztosító a biztosítási összeg
DQDIġHF@Y@KđAAHRYNKFđKS@SđRNJ@SRYDQUDYHLDFġRjYDSH

l@
 IđQLŜTS@R@HG@Y@TS@YđRđM@JHF@YNKSJŅKSRġFDH@AHYSNRİSNSSK@JGDKXġQD 
KDFUġFRňDRDSADM@YNMA@M@G@Y@TS@YđRJŅKSRġFDHSŅLDFJŅYKDJDCġRH
DRYJŅYYDK  LDMMXHADM@UNM@SŕSLDFG@K@CI@@łQ@HCňS@QS@LNS ŕFX
a biztosító választhat, hogy a kártérítési igényt egy 1. osztályú vonatIDFXU@FXDFXSTQHRS@NRYSđKXNMSŅQSġMňQDOŘKňŕSENQLđIđA@MJİUđMI@ġQUġMXDRİSDMH
– az állandó lakhely államán belül átvállaljuk egy személy utazási költséFDHS@IđQLŜDKGNY@S@K@BġKIđAłK

l@ YŘYDLJġOSDKDM HKKDSUDLDFS@KđKSIđQLŜUHRRY@RYđKKİSđRđM@JJŅKSRġFDH@
AHYSNRİSNSSK@JGDKXġQD

lJŘKEŅKCQňK SŅQSġMň UHRRY@RYđKKİSđR DRDSġM @ RYđKKİSđRH JŅKSRġFDJ đSUđKK@KđRđQ@@LDF@CNSSŅRRYDFJDQDSDMADKŘKBR@J@JJNQU@MKDGDSňRġF G@
MDLđKKEDMMSNSđKJđQDFXġADRDSADM@UđLJŅKSRġFDSUđKK@KITJđS

lAġQ@TSł GNYYđIđQTKđR @ AHYSNRİSNSS BRNL@FM@J LDFEDKDKňDM @ G@Y@ 
illetve továbbutazás érdekében
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lRYđKKNC@HġIRY@JđYđRl@LDMMXHADM@IđQLŜUDSMDLKDGDS@YM@OLDFI@vítani, úgy a biztosító megszervezi az éjszakázást egy szállodában, és
a választott biztosítási csomag alapján átvállalja a költségeket.

Jegyzetek

 1HPEL]WRVķWRWWHVHPÒQ\HN




 Y¾KS@KđMNR2YDQYňCġRH%DKSġSDKDJU@K@LDMMXHAHYSNRİSđRHđFQ@UNM@SJNYł
kizárásai mellett az alábbi esetekben nem áll fenn biztosítási védelem:
l@IđQLŜGHđMXNRJ@QA@MS@QSđR@QġUġMJDKDSJDYDSSJđQNJġR
l@ YNM IđQLŜGHđMXNRRđFNJ  @LDKXDJ @ JđQ ADJŅUDSJDYSġGDY UDYDSSDJ 
LđQ@YTS@YđRLDFJDYCġRDDKňSSLDFUNKS@JġRU@FXġRYKDKGDSňJUNKS@J
– a kárelhárítás saját intézés keretében történik.

 0DJDWDUWÀVNÀUHVHPÒQ\HVHWÒQ


 Y¾KS@KđMNR2YDQYňCġRH%DKSġSDKDJADMU@K@LDMMXHAHYSNRİSđRHđFQ@UNM@Skozóan megadott magatartási szabályok érvényesek.

Télisport biztosítás
 %L]WRVķWRWWHVHPÒQ\HN




- A sífelszerelés sérülése baleset esetén vagy lopása, kizárólag egy zárt,
MDLLHMCDMJHRYđLđQ@GNYYđEġQGDSňGDKXHRġFAňK
5đQ@SK@M OđKX@YđQđR  Y ŘCŘKňGDKX RİSDQŘKDSġM KġUň KDRHJKłOđKXđJ SŅAA 
LHMS đM@JDKňQDMDLUđQSKDYđQđR@DRDSġM
 BġKGNY HKKDSUDG@Y@UDYDSňŕSK@UHM@LH@SSHKDYđQđR@đKS@KNJNYNSSSŅAAlet szállás- és közlekedési költség térítése
 RİQTGđY@SJłQGđYA@MSŅQSġMňDKJDQŘKGDSDSKDMQNMFđKłCđR@RŘQFňRRġFH
ellátás esetén

 %L]WRVķWRWWNŌOWVÒJHN
Ellopott vagy sérült sífelszerelés és síruházat költségtérítése, további felLDQŘKňRYđKKđR ġRTS@YđRHJŅKSRġFDJLDFJġRDSSġQJDYġRU@FXG@Y@TS@YđR
esetén, amennyiben lavina miatti útzárlat van érvényben, költségtérítés a
lesiklópályák lezárása esetén a már megvásárolt síbérletre, a szolgáltatáRHSđAKđY@SM@JLDFEDKDKňDM

 0DJDWDUWÀVNÀUHVHPÒQ\HVHWÒQ







Az Általános Biztosítási Feltételeinkben rögzített összes módozat mellett
– a Biztosító szolgáltatási szabadsága szerint – a biztosított köteles az
alábbi dokumentumokat a biztosító részére megküldeni:
- Biztosítási kötvény
- Foglalási igazolás az utazásról
1DMCňQRġFHEDKIDKDMSġRKNOđRDRDSġM SNUđAAđHF@YNKđR@LDFŅQYňBġFSňK
vagy a tárolást biztosító szállásadótól
(F@YNKđR@OđKX@YđQđRQłK@GDKXHŘYDLDKSDSňBġFSňK
1DMCňQRġFHHF@YNKđRŕSKDYđQđRQłKK@UHM@UDRYġKXDRDSġM
$QDCDSHRYđLKđJRYđKKđR ġRTS@YđRHSŅAAKDSJŅKSRġFDJQňKŕSKDYđQđRDRDSġM
- Kórház igazolása a síruházat elkerülhetetlen rongálásáról
5đRđQKđRSU@FXAġQKġRSHF@YNKłRYđLKđJ@YDKKNONSSU@FXRġQŘKSRİEDKRYDQDKġRQňK
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Mit tegyünk,
ha kárunk keletkezett?
.ŉUKÀ]LWDUWŉ]NRGÀVHVHWÒQYDJ\WŌEEV]ŌULDPEXOÀQV
ÒVPLQGHQ+8)RWPHJKDODGŉNH]HOÒVHVHWÒQD
0RQGLDO$VVLVWDQFHD]RQQDOÒUWHVķWHQGŏ
FXNQRJđQQDMCDYġRS@JŅUDSJDYňCNJTLDMSTLNJLDFKġSDSDRYHKDGDSňUġ
¯WOHPRQGÀVLYÒGHOHP
AHYSNRİSđRHF@YNKđR@ @YTS@YđRRYDQUDYňUHRRY@HF@YNKđR@ RYSNQMłRYđLK@
@YTS@YđRRYDQUDYňSňK QġRYKDSDRHF@YNKđR@YŕSKDLNMCđRNJđQłK
(pl. orvosi igazolás diagnózissal), kompletten kitöltött útlemondási
kárformanyomtatvány. A Mondial Assistance-nak minden útlemondási esetet
PD[LPXPŉUÀYDODQQDNEHNŌYHWNH]WHXWÀQķUÀVEDQMHOHQWHQLNHOO
Fax: +36 23 507 414, EPDLONDUEHMHOHQWHV#PRQGLDODVVLVWDQFHDW
*\ŉJ\ķWWDWÀVLNŌOWVÒJHNNşOIŌOGŌQ
AHYSNRİSđRHF@YNKđR@ @YTS@YđRRYDQUDYňUHRRY@HF@YNKđR@ DQDCDSH
számlák (pl. gyógyszerek, orvosi vizitek a betegség megadásával
és a kezelés formájával, továbbá kompletten kitöltött kárnyomtatvány).
Kórházi tartózkodás esetén vagy WŌEEV]ŌULDPEXOÀQVNH]HOÒV esetén
D0RQGLDO$VVLVWDQFHD]RQQDOÒUWHVķWHQGŏ Kérjük hívja a 24-órás
segélyközpontot a +43 1 525 03-41 029-es vagy -ás
telefonszámon. 3NUđAAHDKġQGDSňRġFDJ%@W  
EPDLOVHJHO\NR]SRQW#PRQGLDODVVLVWDQFHDW
,GŏHOŏWWLKD]DXWD]ÀV
A 0RQGLDO$VVLVWDQFHŉUÀVV]ROJÀODWÀQDND]RQQDOLÒUWHVķWÒVH (Cň
DKňSSHG@Y@TS@YđRSU@FXRYđKKİSđRSFVDND0RQGLDO$VVLVWDQFHUHQGHOKHW
HOġRRYDQUDYGDSLDFŬ AHYSNRİSđRHF@YNKđR@ @YTS@YđRRYDQUDYňSDKDOİSDSS
JġOUHRDKňIġMDJIDFXYňJŅMXUD@YTS@YđRLDFRY@JİSđRđQłK @YNMKHO\L orvos
hivatalos igazolása, aki az utazás megszakítását elrendelte, nem felhasznált
vagy átfoglalt eredeti utazási dokumentumok.

4. Poggyászbiztosítás
+NOđR@AHYSNRİSđRHF@YNKđR@ DQDCDSHQDMCňQRġFHIDKDMSġR JNLOKDSSDMJHSŅKSŅSS
JđQIDKDMSġR /NFFXđRYJđQ@AHYSNRİSđRHF@YNKđR@ DQDCDSHQDOŘKňIDFX @KġFHSđQsaság ill. a szállító cég eredeti kárfelvételi elismervénye, kompletten kitöltött
kárjelentés.
8WD]ÀVLIHOHOŏVVÒJEL]WRVķWÀV
AHYSNRİSđRHF@YNKđR@ @YTS@YđRRYDQUDYňUHRRY@HF@YNKđR@ @YDRDLġMXDJ
pontos összefoglalása, a károsult személy követeléseinek leírása.
6şUJŏVVÒJLV]ÀOOķWÀV
MDMSňQDOŘKňUDKSŅQSġMňRYđKKİSđRSBR@J@,NMCH@K RRHRS@MBDQDMCDKGDSDKġR
szervezhet meg! Kérjük hívja a 24 órás segélyközpontot a
+43 1 525 03-41 029-es vagy -ás telefonszámon.
7RYÀEELHOÒUKHWŏVÒJHN
Fax: +43 1 525 03 888, (PDLOVHJHO\NR]SRQW#PRQGLDODVVLVWDQFHDW
.ÀUIRUPDQ\RPWDWYÀQ\RN
JđQENQL@MXNLS@SUđMXNJKDSŅKSGDSňJGNMK@OTMJQłK
VVV LNMCH@K @RRHRS@MBD GT
%L]WRVķWÀVLIHOWÒWHOHN
2YDQYňCġRJŅSġRJNQ@,NMCH@K RRHRS@MBDTSNKRłġQUġMXADMKDUňEDKSġSDKDH
ġQUġMXDRDJ HKKDSUD@SDQLġJHRLDQSDSňADMEDKRNQNKSCİI@JġREDCDYDSDJ
A mindenkori Általános Biztosítási Feltételeket kérje utazási irodájától vagy
LDFS@KđKG@SI@@VVV LNMCH@K @RRHRS@MBD GTGNMK@ONM 
JŅYUDSİSňMHMBREDKG@S@KL@YU@@QQ@ GNFXRYłADKHU@FXİQđRADKHJHDFġRYİSň
LDFđKK@ONCđRNJNMJDQDRYSŘK@LDFIDKŅKS¾KS@KđMNRġR*HDFġRYİSň2YDQYňCġRH
%DKSġSDKDJSňKDKSġQňAHYSNRİSđRHUġCDKLDSİFġQIDM U@FX@AHYSNRİSłQ@MġYUD
JŅSDKDYňġQUġMXŜġQSġJDKġRSG@ISRNMUġFQDDFXAHYNMXNRSġMXđKKđRA@M 
*HDFġRYİSňEDKSġSDKDJ HKKDSUDDKSġQġRDJBR@J@AA@M@YDRDSADMġQUġMXDRDJ 
G@@YNJ@SİQđRA@MG@SđQNYSđJLDFġR@AHYSNRİSłBġFRYDQŜDM@KđİQS@@YNJ@S 
SDKIDRAHYSNRİSđRHCİI@SDKňQDJDKKLDFjYDSMH

.ÒUMşNķUMDEHV]HPÒO\HVDGDWDLW



-ġU



M@LD



*ŅSUġMXRYđL



ONKHBXMTLADQ

¦QUġMXDRRġF


U@KHC

,NMCH@K RRHRS@MBDłQđRRDFġKXJŅYONMSI@@YNMM@KġQSDRİSDMCň@
JŅUDSJDYňDRDSDJADMLDMSňQDOŘKňRYDQUDYġRD JłQGđYHS@QSłYJNCđR SŅAA
RYŅQH@LATKđMRJDYDKġR TS@YđRLDFRY@JİSđR@ A@KDRDS DWSQ@UHRRY@ŕS @TSłR
@RRYHRYSDMBH@ @SDQLġJKDİQđRNJM@JLDFEDKDKňEDCDYDSDJRYDQHMS
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Segítség világszerte
mindenütt és mindenkor - az Önök biztonságáért.

$KġQGDSňRġFDJ
$*$,QWHUQDWLRQDO6$0DJ\DURUV]ÀJL)LŉNWHOHS
H-2040 Budaörs, Szabadság út 117. B/4.
&ÒJMHJ\]ÒNV]ÀP 13-17-000129 $GŉV]ÀP23837324-1-13
Tel.: +36 23 507 416, Fax: +36 23 507 414
²J\IÒOV]ROJÀODWLŉUÀN' "R    /   
(PDLO ugyfelszolgalat@mondial-assistance.at
karbejelentes@mondial-assistance.at
:HE VVV LNMCH@K @RRHRS@MBD GT

Emergency card
Carta di emergenza
Carta de emergencia
Carte detresse

24h

AGA INTERNATIONAL S.A.
Magyarországi Fióktelep
H–2040 Budaörs, Szabadság út 117. B. ép. 4. em.

*Í1)ă*5¾&) *($93 *¾138¾3Í25(&8$, &¾5 +43 9¾2¾1 Ŭ

