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-
-

gyar jog az irányadó, az abból fakadó esetleges vitákra a Budai Központi Kerületi 
Bíróság illetékes.

-

Pénzügyi Szervezetek Allami Felügyelete, 1030 Budapest, Krisztina krt. 39 / 
32064-2/2012

Société anonyme   

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris   

Telefon: +36 (23) 507-416 Fax: +36 (23) 507-414  
E-Mail: ugyfelszolgalat@mondial-assistance.at ill.  
karbejelentes@mondial-assistance.at

Mondial Assistance 24 órás segélyhívó központ: +36 (1) 814-9500

Általános feltételek valamennyi 
biztosítási ág részére

  A biztosított események részletes listája az egyes biztosítási termékek 

-

-

feltételek, illetve eltérések csak abban az esetben érvényesek, ha azokat 

-

hónapja állandó lakóhellyel rendelkezik Magyarországon vagy az Európai 

személyként a biztosítási kötvénybe. Meg nem született gyermekek biz-

1.1.2.  Kedvezményezett az a személy, aki a biztosítási szolgáltatás igénybevé-
telére jogosult.

  Kedvezményezett a Biztosított vagy a Biztosított által a biztosítási szer-
-

Biztosított örököse.
-

vezményezett kijelölését tartalmazó része érvénytelen, ilyen esetben 
Kedvezményezettnek a Biztosítottat, illetve örökösét kell tekinteni.

-

1.1.4.  Biztosító: AGA International S.A., Magyarországi Fióktelepe /Mondial As-
sistance

 

1.2.1.  Pszichikai megbetegedések és az idegrendszer betegségei (kivé-

1.2.2.  Az útlemondási védelemre, az utazás megszakítására, az utazással 

Mondial
Assistance
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-

legfeljebb egy évre. Bármilyen más utazás, mely a hazaérkezés után kez-
-

zás, ami 365 napnál hosszabb ideig tart, nem biztosított. A kötvény egy-

kármentesség esetén, a biztosító írásos engedélyével, a maximális  365 

2.1.1  Biztosítási ág – Útlemondási védelem:

-
tosítási csomagok biztosításának megkötését, valamint a biztosítási díj 

megkötés esetén csak olyan események biztosítottak, amelyek a meg-

haláleset, természeti esemény). Amennyiben a biztosítás megkötésére 

sztornó-védelem csak akkor adott, amennyiben a biztosítás megkötésé-
re 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 

-
-

-

-

összeg, amely az adott biztosítási termék szolgáltatási köréhez, a Bizto-
sított életkorához, egészségi állapotához, a választott úticélhoz és egyéb 
körülményekhez igazodik.

-
dásával jön létre

2.2.2.

magyar bíróság jár el.
2.2.3.

-

megkapta
2.2.4.

kiállított Biztosítási Kötvény, valamint a mindenkor hatályos általános és 

-
tási terméket, a biztosítási fedezet területi hatályát, a kötvényszámot, a 

adatait -

-
den olyan körülményt közölni, amely a biztosítás elvállalása szempontjá-

ból lényeges, és amelyet ismert vagy ismernie kellett. Köteles továbbá 

-
-

gyelem! A Biztosító mentesül a teljesítési kötelezettség alól, amennyiben 

részben vagy egészben megsértette (valótlan adatok szolgáltatása, valós 
körülmények elhallgatása stb.). Kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallga-

-
merte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében.  

 

adatait a Biztosító az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 
-

je. (Az adatvédelem részletes szabályairól a 12. pontban tájékozódhat.) 
2.4.  A biztosítási kötvény módosítása

-
tott nem azonos – a Biztosított írásbeli hozzájárulása szükséges.

-
-

a Biztosított halála esetén
  

területekre a lakóhely szerinti állam területén kívül.

  Az adott biztosítási termék biztosítási összege meghatározza minda-
zon biztosított eseményekre vonatkozó szolgáltatást, amely a biztosítás 

egy utazásra szól, úgy az adott biztosítási összeg a maximális fedeze-
tet jelenti valamennyi, egy biztosítási terméken belüli káreseményre (út-
lemondási védelem, poggyász, gyógyászati költségek stb.) a biztosítás 

vagyis a biztosító csak annyiban teljesít, amennyiben a kár más fennálló 
biztosításokból (pl. magán- vagy társadalombiztosítás) nem került meg-
térítésre.

-

6.1.1.  a biztosított által szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott ese-

6.1.2. -

6.1.3.
6.1.4.
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6.1.5.  a biztosított öngyilkossága vagy öngyilkossági kísérlete által okozott ese-

6.1.6.
6.1.7.  a hatályos, atomenergiáról szóló törvény szerinti ionizáló sugarak vagy 

6.1.8.  a biztosított alkohol, kábítószer vagy gyógyszer okozta befolyásoltsága, 

6.1.9.  motorsport-versenyeken (értékeléssel egybekötött futamok és ralik), va-
lamint az ezekhez a rendezvényekhez tartozó edzések során bekövetke-

6.1.10.  a biztosítás megkötésének, az utazás foglalásának, illetve az utazás 
-
-
-

6.1.11.
6.1.12. -

se ellenére megkezdett, illetve nem félbeszakított utazásokon következ-

6.1.13. -

6.2.  Az elmaradt nyaralási élmény nem kerül megtérítésre. 
6.3.  A nem vagyoni károk nem kerülnek megtérítésre. 
 

6.4. Járattörlés.

-

  Az alább felsorolt általános feltételek mellett az adott biztosítási ágra vo-
natkozó különös feltételek is irányadóak.

 Káresemény bekövetkezésekor a Biztosított köteles:

7.2.  a kárt közvetlenül a biztosítónak jelenteni (email: 
 

a biztosítás mértékét. A biztosítottnak meg kell adnia minden, az ügyet 

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 

  Amennyiben szükséges, hogy a biztosító felvegye a kapcsolatot a biz-
tosított orvosával, kérjük, hogy orvosának telefonszámát tüntesse fel a 
biztosítással kapcsolatos iratokon.

-
mélyekkel szemben fennálló kártérítési igényeit, és szükség esetén – a 
Biztosító által megtérített összeg erejéig – engedményezni azokat a Biz-

-
-

-
sárlási bizonylatokat, stb.. 

7.7.  A kitöltött formanyomtatványt és az eredeti dokumentumokat, számlákat 

 AGA International S.A. Magyarországi Fióktelep
 2040 Budaörs, Szabadság út 117.
  Az egyes biztosítási termékek esetében további dokumentumok szük-

termék szabályainál vannak felsorolva.
 -

7.8.  Betegség bekövetkezésekor a Biztosított köteles haladéktalanul alávet-
nie 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 Bizto-

eleget, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.
  Ha egészségi állapota miatt a Biztosított külföldön kórházi kezelésre szo-

rul, és ennek azonnali bejelentése akadályba ütközik, akkor a Biztosított 

kérhet az általános feltételek keretében vészhelyzet bekövetkezte ese-

kiválasztásáról és végrehajtásáról. Ha a biztosított nem értesíti hala-

-
-

litás-védelem.

 A biztosító mentesül a teljesítési kötelezettség alól, ha -
9.1.  a Biztosított a biztosítási esemény bekövetkezésével kapcsolatban, kü-

lönösen a kárbejelentés során szándékosan valótlan adatokat közöl, a 
káresemény szempontjából lényeges körülményeket elhallgat vagy bizo-
nyítékokat hamisít, akkor is, ha ezáltal a biztosítónak nem keletkezik kára.

9.2.  az útlemondási káreset bejelentése a Biztosító részére 48 órán belül nem 
történik meg

9.3. ha a Biztosított nem követi a Biztosító utasításait.
9.4.  Az utazás megszakítása, extra visszautazás és külföldi utazás, beteg- 

-
központot haladéktalanul értesítették és követték a biztosító utasításait.

10.1.  Amennyiben a biztosítási eseménnyel kapcsolatban hatósági vizsgálato-
kat vagy eljárásokat folytattak le (ide nem értve a bejelentett káresemény 

-

10.2.  Amennyiben a Biztosító az utolsó szükséges dokumentumot is megkap-
-
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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.

baleset következményeit, valamint a rokkantság megállapításának lezá-
rását igazoló dokumentumok benyújtásától számított három hónapon 

a biztosítottat.

-

-
jától számított tizennégy napon belül azonnali hatállyal felmondhatja in-
dokolás nélkül.

jog olyan utazási vagy poggyászbiztosítás vonatkozásában, amelynek 

-
gát gyakorolja, a Biztosító a biztosítási díjnak csak azt az arányos részét 

-

-
tosító ezen felül nem jogosult a Biztosítottal szemben más költségigényt 
támasztani.

-

-
tosítási díj követelésére nem jogosult.

Fogyasztóvédelmi információk

arra, hogy a szolgáltatási igény elbírálása során, és annak érdekében 
szükség esetén

 a)  nyilatkozik a Biztosító felé arról, hogy a Biztosítóval, illetve az asszisz-

-
tosítónak, illetve az asszisztencia-szolgálatnak az általa végzett keze-

 b)  hozzájárul ahhoz, hogy a Biztosító felvilágosítást kérjen a biztosítási 
-

12.2.   Tudomásul veszi, hogy amennyiben nem teszi meg a szükséges nyilat-
kozatokat, és ezért a Biztosító számára lényeges körülmények kiderít-
hetetlenné válnak, a Biztosító mentesül a biztosítási feltételekben foglalt 

12.3.   A Biztosító kijelenti, hogy tiszteletben tartja a személyes adatok védelmé-
-

tartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
-
-

adatot nem tartalmazó -, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközve-
-

sító, egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, 
vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a 

bekezdésében meghatározott célokból, kizárólag az érintett írásbeli hoz-
zájárulásával kezelheti.

12.6.   A személyes adatok védelmét a biztosító az egészségügyi és a hozzájuk 

12.7.   A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn: 
 a)  a feladatkörében eljáró Felügyelettel,

-

-
számolási eljárás ügyében eljáró bírósággal, a bíróság által kirendelt 

-
rehajtóval,

 e)  az adóhatósággal abban az esetben, ha adóügyben, az adóhatóság 
felhívására a biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozat-

-
-

tási kötelezettség terheli.
 f)  a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal,

magyarországi képviseletével, ezek érdekképviseleti szervezeteivel, 
-

gel kapcsolatos versenyfelügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági 

 h)  a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,
-

ben foglalt egészségügyi hatósággal,
 j)  a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosz-

-
mazott szervvel,

 k)  a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosí-
tás) esetén a kockázatvállaló biztosítókkal,

 l)  a biztosítási törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott 

szervvel,
-

 n)  a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges 
adatok tekintetében, továbbá ezek egymásközti átadásával kapcso-

-
ponttal, a Kártalanítási Szervezettel, a kárrendezési megbízottal és a 

jogával élve a közúti közlekedési balesetével kapcsolatos kárrendezés 

adataihoz kíván hozzáférni,
 o)  a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekinteté-
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-

teljesülnek, valamint a harmadik országbeli biztosító székhelye szerinti 
állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelmé-

-

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 

megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját, 
azzal, hogy a k)–m) és p)–r) pontban megjelölt szerv vagy személy ki-
zárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles 

-
résére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is.

  A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás keretén kívül a fentebb 
meghatározott szervek alkalmazottaira is kiterjed.

-
nyek 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)

-

továbbítása, kezelése és feldolgozása részben az Európia Unió másik 
tagállamában történik, ahol az adatok védelme a magyar jogszabályok 

12.9.  A biztosítotti veszélyközösség érdekeinek a megóvása érdekében a Biz-
-
-

visszaélések megakadályozása céljából - a 2015. év január hó 1. napjától 

-

-
-

zott adatok vonatkozásában. A megkeresésnek tartalmaznia kell az ott 
meghatározott személy, vagyontárgy vagy vagyoni jog azonosításához 
szükséges adatokat, a kért adatok fajtáját, valamint az adatkérés cél-

biztosítási titok megsértésének.

A Biztosító ennek keretében,
 -  a Bit. 1. számú melléklet A) rész 1. és 2. pontjában meghatározott ága-

 -  a Bit. 1. számú melléklet A) rész 3., 8., 9., 17. és 18. pontjában meghatá-

 -  továbbá a Bit. 1. számú melléklet A) rész 10. és 13. pontjában megha-

-

-
teles átadni a Biztosítónak. A Biztosító a megkeresés eredményeként tudomá-

eredményeként a Biztosító tudomására jutott adat a Biztosító jogos érdekeinek 
-

tama meghosszabbodik az igény érvényesítésével kapcsolatban indult eljárás 
-

sára jutott adat a Biztosító jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges, 
és az igény érvényesítésével kapcsolatban az eljárás megindítására az adat 

-
-

mációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben 
szabályozott módon tájékoztatja. A Biztosító a megkeresés eredményeként 
kapott adatokat a biztosítandó vagy biztosított érdekre nem vonatkozó, tudo-

nem kapcsolja össze. A megkeresésben megjelölt adatok helyességéért és 

13.1.   Kérdésével, észrevételével forduljon hozzánk bizalommal.

-
jelzése, termékeinkkel vagy munkatársaink eljárásával kapcsolatos min-
den észrevétele, kritikája.

13.2.  Biztosítónknál a panaszok kezelése az alábbi módon zajlik:

-

-

mikorra számíthatnak kérdésükre végleges válaszra.
13.3.  Észrevételét és panaszát az alábbi módon juttathatja el hozzánk:
13.3.1.

várják munkatársaink.
 Ügyfélszolgálaunk címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 117.
13.3.2.  Telefonon: Telefonos ügyfélszolgálatunk száma: +36 (23) 507-416 (8:00-

16:00) vagy 24 órán keresztül az alábbi telefonszám alatt: +36 (1) 814-9500
13.3.3
 +36 (1) 814-9500 számon.
13.3.4. E-mailben: panasz@mondial-assistance.at
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13.3.5

          2040 Budaörs, Szabadság út 117.

esetben szükségünk van:
 • az ügyfél személyazonosító adataira és 
 •  a panasszal érintett biztosítás(ok)kal kapcsolatos adatokra (pl. kötvény-

13.5.  Panaszkezelési eljárásunk térítésmentes.
-

vagy bírói utat vehet igénybe:

   Telefon: +36 (1) 489-9100
   Fax: (36-1) 489-9102
   E-mail: pbt@pszaf.hu

   Telefon: +36 (1) 428-2600
   Telefax: +36 (1) 429-8000

 • A Biztosító felügyeleti szerve: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete: 
   Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

   Központi telefonszám: +36 (1) 489-9100

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

Útlemondási védelem

-

nem kerülnek megtérítésre.
-

jebb HUF 20.000,- (200.000 ,- HUF ár felett legfeljebb a végár 10%-a), 

Egyéb más foglalás esetén az ügyfélnek felszámított foglalási díj: max. 
-

vették a biztosítási összeg mértékénél.
1.3.  Sztornó-önrészbiztosítás
   Utazási/utazásszervezési díjba foglalt sztornóbiztosítás önrészének   

-

annál a biztosítónál szíveskedjék benyújtani igényeit, amely benne foglal-
tatik a szervezésben.

1.4.  Mekkora önrészt visel a biztosított személy?
  Egy személyenkénti HUF 4.500.000,- vagy családonkénti ill. foglaláson-

kénti 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.

2.1.  A biztosított váratlan, súlyos betegsége, oltás-elviselhetetlensége (csak 
-

Feltételek 1.2.-es pontjában valamennyi biztosítási ág számára meghatá-
rozott kizárásokra.

-
-

ban valamennyi biztosítási ág számára meghatározott kizárásokra.
2.3.  A biztosított várandósága, amennyiben a várandóságot a biztosítás 

megkötése és az utazás lefoglalása után orvos állapítja meg és igazolja.

felmondása esetén, vagy a szolgálati viszony közös megegyezéssel tör-

2.5. A biztosított házasfele által benyújtott bontókereset benyújtása.
2.6.  Amennyiben természeti károk vagy betöréses lopás súlyosan megkáro-

sítja a biztosított tulajdonát és ezért elkerülhetetlen a jelenléte.

2.8.  Az alábbi személyek váratlan, súlyos betegsége, baleseti sérülése vagy 

-
-

biztosított eseménynek az, ha a fenti személyek a biztosítás megkötésekor 

2.9. -
tottak és közösen foglaltak le egy utat, akkor is biztosítási esemény áll fenn, 

felsorolt kizárások mellett nem áll fenn biztosítási védelem az alábbiak 
esetén:

3.2.   az alkohollal vagy kábítószerrel való visszaélés okozta események és be-

3.3.  ha egy esemény vagy panasz már a biztosítás megkötésének vagy az 

-
tok vagy orvosi beavatkozások esetén,

3.5.  amennyiben egy gyógyulási folyamat vagy terápia elhúzódása miatt nem 

3.6. kúra engedélyezése esetén.

kötelezettségei mellett – a biztosító egyéb szolgáltatási szabadsága mel-
lett – az alábbiak érvényesek:

48 órán, illetve 2 munkanapon belül írásban (e-mailben vagy telefaxon is) 
tájékoztatni kell a foglalási helyet (pl. utazási irodát) és a biztosítót annak 

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-terjedel-
mével megegyeznek.

4.3.  A biztosító részére az alábbi dokumentumokat kell megküldeni:

 –
-

 –  halotti anyakönyvi kivonat, rokonsági igazolás (pl. házassági vagy szü-

Az utazás megszakítása

1.1.   A lefoglalt, de igénybe nem vett utazási szolgáltatások költségei (pl. szál-
loda, bérautó, körutazás). Az elutazás napja, illetve a biztosított esemény 
bekövetkeztének napja felhasznált utazási vagy bérbevételi napnak számít.

kárpótlások közvetlenül levonásra kerülnek a Mondial Assistance-szel 

1.3   A lefoglalt visszaút költségei nem kerülnek visszatérítésre.

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.

-
ra, valamint az útlemondási védelem biztosítási ágnál felsorolt kizárások 
érvényesek.

kötelezettségei esetén – a biztosító egyéb szolgáltatási szabadsága mel-
lett – az alábbiak érvényesek:

áll fenn teljesítési igény.
4.2.   A biztosító részére az alábbi dokumentumokat kell megküldeni:

 –  
 –  azon orvos helyszíni orvosi igazolása (páciens neve, diagnózis, vala-

mint kezelési adatok), aki írásban elrendelte az utazás megszakítását, 

Extra visszautazási költségek

 Biztosítottnak számítanak

-

visszautazás benne volt a biztosított megállapodásban.
1.2.  Az utazás során elhunyt biztosított hazaszállítási költségei.

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.

-
lamint az útlemondási védelembiztosítási ágnál felsorolt kizárások érvényesek.

kötelezettségei esetén – a biztosító egyéb szolgáltatási szabadsága mel-
lett – az alábbiak érvényesek:

áll fenn teljesítési igény.
4.2. A biztosító részére az alábbi dokumentumokat kell megküldeni:

-
mint kezelési adatok), aki írásban elrendelte a visszautazást, valamint 

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

Külföldi betegség- és baleset-
biztosítás (utazásokon)

1.1.   Biztosítottnak számít a lefoglalt biztosítási csomag fedezeti összege 
alapján:

 –  
(dekompressziós kamra is a biztosított tartózkodási helyen külföldön) 

 – beteg-, illetve hazaszállítás, keresési és mentési költségek,
 – rokkantság,
 – hazaszállítás haláleset esetén,

-
esete.

1.2.   Amennyiben nincs érvényes társadalombiztosítása Magyarországon, 
vagy a kártalanítás a biztosított által benyújtandó dokumentumok hiányá-
ban, következtében hiúsul meg, úgy a gyógyulási költségek kártérítési 

visszakövetelésre.
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-

hat a testére, és amely a biztosított testi károsodásával vagy halálával jár. 

3.1.  Biztosítottnak számítanak a szükséges orvosi, betegszállítási, kórházi 
-

3.2.   Az egyszeri, orvosi szempontból szükséges betegszállítás költségei kül-
-

ból és vissza a szálláshelyre.
3.3.  Mentési és keresési költségek.

3.4.1.  Orvosi szempontból szükséges hazaszállítás (beleértve szükség esetén 
-
-

tance beleegyezésével szállításra alkalmas állapotban van, úgy a Mondial 
Assistance átvállalja a hazaszállítás megszervezését és végrehajtását.

-
-

nál hosszabb kórházi ápolás esetében – amennyiben orvosilag igazolt 

megoldható.
3.4.3.  A hazaszállítás az állandó lakhely országába történik. A visszaszállítás 

konkrét kialakítását a biztosító az orvosi szükségesség alapján határozza 
meg.

szervezi meg a szállítást. Amennyiben mégis szállításra kerülne sor, úgy 
a biztosított valamennyi, más biztosítókkal szembeni igényét átruházza a 
Mondial Assistance-ra.

-
tózkodás 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 átveze-

-
-

ismételt utazást kérjen egy utazási bon formájában, amelynek értéke 

-
tével 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.

tén:

 – Kar a könyökizület fölöttig 65%
 – Kar a könyökizület alatt vagy egy kéz 60%
 – Hüvelykujj 20%
 – Mutatóujj 10%
 – Egyéb ujj 5%

 – Más lábujj 2%
 – Egyik szem látóképességének elvesztése 30%
 – Mindkét szem látóképességének elvesztése 100%
 –  amennyiben a másik szem látóképessége már a biztosítási esemény 

 – Egyik fül hallóképességének elvesztése 15%
 – Mindkét fül hallóképességének elvesztése 60%
 –  amennyiben a másik fül hallóképessége már a biztosítási esemény be-

4.a.2. -

4.a.3.  Fent meg nem nevezett esetekben a rokkantsági fok meghatározása a 

4.a.4.

-
tegségek vagy testi fogyatékosságok befolyásolták a baleset következ-
ményeit, 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, 

úgy a biztosító megtéríti a megállapodás szerinti, haláleset esetén ese-

-
szére történik az átvételi jogosultság (hagyatékátadó okirat) bemutatását 

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.

hal meg és volt rokkantsági teljesítési igény, úgy a legutóbb végzett or-
vosi megállapítások alapján kell teljesíteni a várható rokkantsági foknak 

  Amikor a biztosító megkapta azokat a dokumentumokat, amelyeket a 
baleset bekövetkeztének és a baleset következményeinek igazolásához 
szükségesek, valamint a rokkantság megállapításának tényét igazoló do-
kumentumot benyújtja, a biztosító köteles három hónapon belül nyilatkoz-

.

  Amennyiben a biztosítottat külföldön bekövetkezett baleset vagy beteg-
ség következtében nem lehet hazaszállítani, úgy a teljesítési kötelezett-
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  Amennyiben gyógyulási költségekre több biztosítás áll fenn koncessziós 

-
lekben 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 megkö-

8.5.  -

8.6.  Konzerváló vagy pótló fogkezelések, illetve azok a kezelések, amelyek 

8.7.  Gyógyító szerek, eszközök rendelkezésre bocsátása (pl. szemüvegek, 

8.9.  Munka közben végzett kézi tevékenység, vagy a katonai szolgálat során 

8.13.  

-
-

-
-

sabb hegyen kifejtett tevékenységek és melyek nem egy szervezett túra 

-

-
kantság.

kötelezettségei esetén – a biztosító egyéb szolgáltatási szabadsága mel-
lett – az alábbiak érvényesek:

teremt a biztosítási szolgáltatásokra, minél hamarabb orvosi segítséget 
kérni és követni az orvos utasításait.

szükséges kórházi tartózkodások, illetve az olyan megbetegedések ese-
-

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 

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:

 –  orvosi jelentés a páciens nevével, a diagnózis és a kezelés adataival, a 

 –  eredeti orvosi, illetve kórházi számla a páciens nevével, születési dátu-

 –  orvosi megállapítások, amelyeken igazolják a betegszállítások szüksé-

 – halotti anyakönyvi kivonat.

 

vagy baleseti sérülése, ha állatorvosi kezelés szükségessége áll fenn.

kötelezettségei mellett – a biztosító egyéb szolgáltatási szabadsága mel-
lett – az alábbiak érvényesek:

3.1. A biztosító részére az alábbi dokumentumokat kell megküldeni:
 - biztosítás igazolása (biztosítási kötvény)

 -  állatorvosi jelentés (a páciens nevével, a diagnózissal és a kezelés ada-

 -  eredeti állatorvosi számla a páciens nevével, a diagnózissal és a kezelés 

         - oltási könyv másolata

Poggyászbiztosítás

  Az utazás megkezdésekor magával vitt vagy az utazás során megszer-
zett dolgok a személyes utazási szükségletre, az alábbi rendelkezések 
fenntartásával:

-

-
bízott szállítmányozó társasága révén.

-
gyökkel vagy azokból megmunkált tárgyak.
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2.3.  Elektromos, elektronikus és optikai készülékek (beleértve a mobiltelefo-
-

 A 6. pont fenntartásával:

 -  sérült dolgok esetén a javítási költségek, amennyiben ezek nem halad-

-
gyászkiszállítás esetén a feltétlen szükséges új beszerzések költségei 
(ld. 6.7.es pont).

-

4.1.1.
 – 0–1/2 év = 100%
 – 1/2 –1 év 80%
 –  minden további megkezdett év mínusz 10%
4.1.2.
 – 0–1/2 év 80%
 – 1/2 –1 év 70%
 – minden további megkezdett év mínusz 10%

-
csökkenést feltételezünk.

-
kének kiszámítása: mínusz 50%.

5.1.   A 2. pont szerinti értéktárgyak csak akkor biztosítottak, ha:
 –  személyes felügyelet alatt testi érintkezéssel vagy rálátással biztosan 

-

-

-
-

értékének (pl. széf). Amennyiben az értéktárgyat nem lehet biztosítot-

5.2.  A 2. pont szerinti értéktárgyak egy harmadik fél által végzett szállítás so-

-

-
tel, hogy a poggyász a jól záródó és lezárt csomagtartóban legyen elhe-

látható módon kell történnie.

6.1.  A hivatalos dokumentumok és csekkek újra-beszerzési költségei: legfel-
jebb a biztosítási összeg 10%-a.

segédeszközök (pl. tolókocsik, halló készülékek, stb.): legfeljebb a bizto-
sítási összeg 20%-a.

legfeljebb HUF 15.000,-.
6.5.   A 2. pont szerint biztosított  értéktárgyak  összessége:  a biztosítási ösz-

szeg 50%-a.

biztosítási összeg 50%-a.
-

tás esetén a feltétlen szükséges új beszerzések költségei. A hazai repü-

térítés. A késedelmes poggyász plusz kiszállításának, illetve elhozatalá-
nak esetleges költségeit nem tudjuk átvállalni.

 A taxi- és telefonköltségek nem számítanak biztosítottnak.

-
lekben meghatározott kizárások mellett nem áll fenn biztosítási védelem 
az alábbiak esetében:

7.1.  Készpénz, bankók, hitelkártyák, kulcsok, menetjegyek, bélyeg- vagy 

-
-
-

katrészek, gyógyászati eszközök, fegyverek, számítógép-szoftverek, 
mobiltelefon-értékkártyák, illetve bonusz-megállapodások vagy beszél-
getési jóváírások, tiltási díjak vagy újra-bejelentési költségek a mobiltele-
fon elvesztése esetén.

7.3.  Autók, mobil házak, lakókocsik, motoros és vitorlás hajók, sporteszközök 

adott tartozékok, illetve alkatrészek és különleges felszerelések.
7.4.  Szándékosságon vagy gondatlanságon alapuló károk. Gondatlanság áll 

testi érintkezés és/vagy rálátás.
-

-
ték valahová, elhagyták, vagy elejtették az adott tárgyat.

-

7.8.    A háborús események, zavargások, fosztogatások, hatósági rendelkezé-
sek és sztrájkok okozta közvetlen vagy közvetett károk.

7.9.  Az egyéb biztosítások, szolgáltatók vagy károkozók által fedezett károk

zárolásának díjai).
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kötelezettségei esetén – a biztosító egyéb szolgáltatási szabadsága mel-
lett – az alábbiak érvényesek:

-

az adott vállalattól.

határidejét be kell tartani.
8.3.  A biztosító részére az alábbi dokumentumokat kell megküldeni:

tartalmának felsorolásával, a kor, márka és beszerzési ár megadásával 

-

káresemény után állítják ki) sérülés, illetve késedelmes poggyász-át-

 –  a pótvásárlások eredeti számlái, illetve eredeti elismervényei a költség-
térítéshez

-
sítás

  Biztosított esemény akkor áll fenn, ha a biztosított utazása során kárt 
okoz idegen tárgyakban vagy személyekben, és kártérítési kötelezettként 

-

1.4.   az elektromos és vitorlás hajók alkalmi használatából fakadóan, de az 

-

1.6.  lakóhelyiségek és egyéb, privát célra bérelt helyiségek használata esetén.

2.1.  Haláleset, testi sértés vagy emberek egészségének károsítása.
2.2.  Testi dolgok károsítása vagy megsemmisítése.

3.1.  Azon kártérítési kötelezettségek kielégítése, amelyek a biztosított eseté-

rendelkezések alapján olyan személyi vagy anyagi kár következtében ke-

és elhárításának költségei.
3.3.  A kártérítés a megállapodás szerinti biztosítási összegre korlátozódik, 

akkor is, ha több biztosított személy jogosult kártérítésre egy kárese-
ménynél.

  Jogos kártérítési igény megtérítésére külföldön csak akkor áll fenn igény, 

-
lekben meghatározott kizárások mellett nem áll fenn biztosítási védelem 
az alábbi esetekben:

5.1.  ha az állami hatalom, harmadik személy vagy a biztosított megakadá-
lyozza a kár felmérését, rendezését, vagy a Mondial Assistance egyéb 

5.3.  olyan károkból származó kártérítési kötelezettségek esetében, amelyet a 

5.4.  azon károkért, amelyeket a biztosított saját magának vagy rokonának, 

-

5.7.   azon tárgyakban bekövetkezett károkért, amelyeket a biztosított köl-

5.9.   azon tárgyakban bekövetkezett károkért, amelyek a használatból, szállí-

5.10. a biztosított által terjesztett betegség esetén.

kötelezettségei esetén – a biztosító egyéb szolgáltatási szabadsága mel-
lett – a biztosított köteles:

-
adót), hogy biztosítsa számára valamennyi szükséges információt és en-

6.2.  meghatalmazni a biztosítót teljesítési kötelezettsége keretében, hogy te-

-
sításait, úgy önszántából kell végrehajtania valamennyi percselekményt 

6.4.  A biztosított nem jogosult igény teljes vagy részleges elismerésére a biz-
tosító hozzájárulása nélkül.

Késési védelem

1.a.  Biztosított események

nyilvános odaszállító (pl. vonat, taxi) igazolt késése esetében, amennyi-
-

ha a magán-személygépkocsi balesetet szenved.

kizárásai esetén nem áll fenn biztosítási védelem
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 •  a közlekedés terheltsége esetén (pl. közlekedési dugó) az esemény a 
légitársaság intézkedése/hibája miatt történt

1.c.  Biztosított költségek

2.a. Biztosított események

pályaudvaron igazoltan késedelmes, és ezáltal nem lehetséges vagy 

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 (szemé-
lyenként legfeljebb HUF 30.000,–).

kötelezettségei esetén – a biztosító egyéb szolgáltatási szabadsága mel-
lett – az alábbiak érvényesek:

  A biztosító részére az alábbi dokumentumokat kell megküldeni:

 – a pót-hazautazás, a szállás- és ellátási költségek eredeti számlája.

Segítségnyújtás
1.  A segítségnyújtás tárgya
  A biztosító az alábbi segítségnyújtási szolgáltatásokat nyújtja azokban az 

alábbi vészhelyzetekben, amelyek a biztosítottat az utazás során érik:
 – betegség/baleset,
 – haláleset,

 – utazási dokumentumok elvesztése,

  A segítségnyújtás feltétele, hogy a biztosított vagy egy általa megbízott 
-

mény bekövetkezte esetében (személyesen, telefonon vagy e-mailen).

2.1.  Ambuláns ellátás
-
-

csolatot az orvossal.
2.2.   Kórházi tartózkodás
  Amennyiben a biztosított megbetegszik, vagy balesetet szenved, és emi-

att kórházi ápolásra szorul:
-

resztül kapcsolatot teremt az adott háziorvossal és a helyszínen keze-

 –  a megbízott orvos a kórházi tartózkodás ideje alatt gondoskodik a 

a rokonokat.

elszállítását a magyarországi  temetkezési helyre, vagy a helyszínen tör-

-
-
-

-
központ segédkezik a dokumentumok pótlásában.

  Amennyiben a biztosítottat letartóztatják, vagy letartóztatással fenyege-

-
sében.

Saját otthon biztosítása

  Annak érdekében, hogy igénybe lehessen venni a Home-Assistance 
szolgáltatásait, minden esetben haladéktalanul értesíteni kell a 24 órás 

-
-

tókkal kapcsolatos szükséges intézkedést.

lakóingatlanának az 5. pontban megadott részein bekövetkezett károk 
miatt

 –  lakásában/lakóingatlanában bekövetkezett súlyos kár elhárításához 
közvetlenül szükséges intézkedések esetén...

  Biztosítási védelem áll fenn a biztosított, valamint a vele közös háztartás-

  A biztosítási védelem a biztosított által használt, Magyarországon belüli 

futamideje alatt áll fenn igény (az utazás megkezdésének és befejezésé-
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-
jebb a megállapodott biztosítási összegig:

-
-

ként legfeljebb a megállapodott biztosítási összegig.
5.3.  Kulcsszolgálat
  Amennyiben a biztosított kizárja magát a biztosított lakásból, elveszíti a 

-
szervezi 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 használhatat-

lanná válik, és átmenetileg el kell szállítani és tárolni kell a lakás berende-

cégeket (fuvarozókat) és átvállalja a költségeket biztosítási esetenként 
legfeljebb a megállapodott biztosítási összegig.

  A biztosító nem szavatol a közvetített és/vagy megbízott segítségnyújtó-
kért/szolgáltatókért.

kizárásai mellett az alábbi károk és körülmények nem biztosítottak, vagy 
korlátozzák a biztosító szolgáltatási kötelezettségét:

7.1.   Azon szolgáltatások, illetve teljesítések, amelyek közvetett vagy közvet-
len módon összefüggnek a rendes karbantartással.

-
gáltatás-nyújtáshoz való hozzájárulását, vagy a kárelhárítást a biztosított 
saját maga szervezi meg és intézi.

-

-
kozóan megadott magatartási szabályok érvényesek.

Európán belül

feltételek szerint. A szolgáltatás igénybevételéhez minden esetben szük-
-
-

autójavítókkal, szállodákkal és nyilvános, valamint magán szállítóvállala-
-

ség kiválasztásáról és végrehajtásáról.

10 évig) személygépkocsikra, motorkerékpárokra, lakókocsikra és leg-

a kötvény lefoglalásakor meg lett adva, és azt a kötvényen feltüntették. 

  Biztosítottnak számítanak az egy kötvényben biztosított személyek, akik a 
.

  A biztosítási védelem biztosított személy azon utazásain érvényes, ame-

mint 50 km-re illetve határátlépésnél vagy minimum egy lefoglalt éjszaká-
zás ideje alatt történnek.

5.1.   Autómentés a helyszínen vagy elvontatás

-
-

nem biztosítottak.

órán belül (külföldön szakvélemény alapján 5 napon belül) az esemény-
hez közeli autójavítóban megjavítani, úgy a biztosító a biztosítási összeg 

a biztosító választhat, hogy a kártérítési igényt egy 1. osztályú vonat-
-

 –  az állandó lakhely államán belül átvállaljuk egy személy utazási költsé-

-

illetve továbbutazás érdekében
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-
vítani, úgy a biztosító megszervezi az éjszakázást egy szállodában, és 
a választott biztosítási csomag alapján átvállalja a költségeket.

kizárásai mellett az alábbi esetekben nem áll fenn biztosítási védelem:

 – a kárelhárítás saját intézés keretében történik.

-
kozóan megadott magatartási szabályok érvényesek.

Télisport biztosítás

 -  A sífelszerelés sérülése baleset esetén vagy lopása, kizárólag egy zárt, 

-
let szállás- és közlekedési költség térítése

ellátás esetén

  Ellopott vagy sérült sífelszerelés és síruházat költségtérítése, további fel-

esetén, amennyiben  lavina miatti útzárlat van érvényben, költségtérítés a 
lesiklópályák lezárása esetén a már megvásárolt síbérletre, a szolgáltatá-

  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

vagy a tárolást biztosító szállásadótól

 - Kórház igazolása a síruházat elkerülhetetlen rongálásáról
-

Jegyzetek
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Mit tegyünk,
ha kárunk keletkezett?

 
 

(pl. orvosi igazolás diagnózissal), kompletten kitöltött útlemondási 
kárformanyomtatvány. A Mondial Assistance-nak minden útlemondási esetet 

Fax: +36 23 507 414, E

 
számlák (pl. gyógyszerek, orvosi vizitek a betegség megadásával  
és a kezelés formájával, továbbá kompletten kitöltött kárnyomtatvány).  
Kórházi tartózkodás esetén vagy  esetén  

 Kérjük hívja a 24-órás 
segélyközpontot a +43 1 525 03-41 029-es vagy -ás 
telefonszámon.  
E

A 

 orvos 
hivatalos igazolása, aki az utazás megszakítását elrendelte, nem felhasznált 
vagy átfoglalt eredeti utazási dokumentumok.

4. Poggyászbiztosítás

-
saság ill. a szállító cég eredeti kárfelvételi elismervénye, kompletten kitöltött 
kárjelentés.

pontos összefoglalása, a károsult személy követeléseinek leírása.

M
szervezhet meg! Kérjük hívja a 24 órás segélyközpontot a 
+43 1 525 03-41 029-es vagy -ás telefonszámon. 

 
Fax: +43 1 525 03 888, 

 

A mindenkori Általános Biztosítási Feltételeket kérje utazási irodájától vagy 
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