
Mire terjed ki a biztosítás?

 A biztosítás az alábbi táblázatban bemutatott 
szolgáltatásokat a táblázatban megadott összeg 
erejéig téríti meg:  

EGÉSZSÉGÜGYI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
  Orvosi költségek betegségre és balesetre 

50 000 000 Ft
  Orvosi segítségnyújtás krónikus betegség 

         akuttá válása esetén 10 000 000 Ft
     Csonttörés 10 000 Ft
     Kórházi napi térítés 5 000 Ft
     Sürgősségi fogászati kezelés  150 000 Ft

BALESETBIZTOSÍTÁS
    Baleseti halál  2 000 000 Ft
    Baleseti halál légikatasztrófa esetén      2 000 000 Ft
    Baleseti rokkantság                                       2 000 000 Ft

POGGYÁSZBIZTOSÍTÁS
  Poggyászbiztosítás          400 000 Ft
  Poggyászbiztosítás tárgyankénti limit    limit nélkül
  Poggyászkésedelem (külföldön) 4 órát 

meghaladó késés                                       100 EUR
  Kártalanítás a repülés közben felmerült

veszteségért, és a leadott poggyász elrablásáért,
megrongálódásáért 400 000 Ft

  Poggyász és személyes tárgyak felkutatása és 
továbbítása                                                    limit nélkül

  Személyi okmányok elvesztése 30 000 Ft

SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
 Általános információk (nagykövetségek, 

védőoltások és belépési feltételek             limit nélkül
 Biztosított szállítása, mentése, kutatása, 

hazaszállítása az utazás során bekövetkező 
betegség vagy baleset esetén                limit nélkül

 A Biztosított utazásának megszakítása 
hozzátartozó elhalálozása esetén              limit nélkül

        

 Mire nem terjed ki a biztosítás?
A biztosítás alapján nem térülnek többek között:

A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki többek 
között azokra az eseményekre, amelyek oka 
egészben vagy részben:

 kóros elmeállapot,

 ionizáló sugárzás,

 nukleáris energia,

 háború, harci cselekmények, idegen hatalom 
ellenséges cselekedetei, zavargások, kormány 
elleni puccs vagy puccskísérlet, zendülés, 
polgárháború, forradalom, lázadás, tüntetés, 
felvonulás, sztrájk, terrorcselekmény, munkahelyi 
rendbontás, határvillongások, felkelés,

 a Biztosított öngyilkossága vagy öngyilkossági 
kísérlete,

 szenvedélybetegségek, valamint gyógyszer-, 
alkohol-, drog elvonásával vagy túladagolásával 
összefüggésbe hozható események.

Milyen korlátozások vannak a 
biztosítási fedezetben? 
A biztosítás alapján mentesül a biztosító a kártérítési 
szolgáltatás teljesítése alól többek között az alábbi 
esetekben: 
Amennyiben a Biztosító bizonyítja, hogy a biztosítási 
eseményt a Szerződő fél, vagy a Biztosított 
jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan gondatlan 
magatartásával okozta. 
A Biztosított súlyosan gondatlan magatartásának 
minősül, ha

  a biztosított a kár megelőzésére, enyhítésére, 
elhárítására vonatkozó kötelezettségének nem tett 
eleget,

  a biztosított a kár bejelentésére vonatkozó 
kötelezettségének nem vagy késedelmesen tett 
eleget.hítésére,

Utasbiztosítás
Biztosítási termékismertető
A társaság: Wáberer Hungária Biztosító Zrt.                                     A termék:   Csoportos Utazási biztosítás 

Ez az ismertető rövid áttekintést ad Önnek a megkötni kívánt biztosítás legfontosabb jellemzőiről. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 
termékre vonatkozó teljes körű, részletes szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás más dokumentumokban (Utasbiztosítási 
szerződési feltételek, biztosítási ajánlat, biztosítási kötvény stb.) érhető el

Milyen típusú biztosításról van szó?
Az utasbiztosítás az összegbiztosítások körébe tartozó biztosítás, amely a szerződés biztosítottjának külföldi utazása során a szerződési feltételekben 
meghatározott események bekövetkezése esetén, így különösen a biztosított balesete, betegsége, poggyászának sérülése esetén a szerződésben 
meghatározott szolgáltatást nyújtja, illetve az ott meghatározott összeget téríti meg. A biztosítás biztosítottja a Magyarország területén állandó lakóhelyű 
természetes személy, akinek az életével, egészségi állapotával, vagy útipoggyászával kapcsolatos eseményekre a biztosítási szerződés létrejön, és aki a 
magyar kötelező egészségbiztosítás rendszerében biztosított, vagy az egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen jogosult.

GRÁNIT World Elite Metal

Mire terjed ki a biztosítás?

 A biztosítás az alábbi táblázatban bemutatott 
szolgáltatásokat a táblázatban megadott 
összeg erejéig téríti meg:  

EGÉSZSÉGÜGYI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
  Orvosi költségek betegségre  

 és balesetre 50 000 000 Ft
  Orvosi segítségnyújtás krónikus betegség 

         akuttá válása esetén 10 000 000 Ft
     Csonttörés 10 000 Ft
     Kórházi napi térítés 5 000 Ft
     Sürgősségi fogászati kezelés  150 000 Ft

BALESETBIZTOSÍTÁS
    Baleseti halál 2 000 000 Ft
    Baleseti halál légikatasztrófa esetén      

 2 000 000 Ft
    Baleseti rokkantság                             2 000 000 Ft

POGGYÁSZBIZTOSÍTÁS
  Poggyászbiztosítás          400 000 Ft
  Poggyászbiztosítás tárgyankénti limit    

  limit nélkül
  Poggyászkésedelem (külföldön) 4 órát 

meghaladó késés 100 EUR
  Kártalanítás a repülés közben felmerült

veszteségért, és a leadott poggyász elrablásáért,
megrongálódásáért 400 000 Ft

  Poggyász és személyes tárgyak felkutatása és 
továbbítása                                                 limit nélkül

  Személyi okmányok elvesztése 30 000 Ft

SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
 Általános információk (nagykövetségek, 

védőoltások és belépési feltételek
  limit nélkül

 Biztosított szállítása, mentése, kutatása, 
hazaszállítása az utazás során bekövetkező 
betegség vagy baleset esetén   limit nélkül



  a biztosítási esemény bekövetkezésekor alkoholos 
állapotban volt. Véralkohol vizsgálat esetén 
a 0,8 ‰-et meghaladó mértékű véralkohol-
koncentráció, légalkohol vonatkozásában a 0,5 
‰-et meghaladó légalkohol szint tekintendő 
alkoholos állapotnak.

  a biztosítási esemény kábítószer, kábító hatású 
anyag, gyógyszer fogyasztásával összefüggésben 
következett be, kivéve, ha azokat a kezelőorvos 
előírására, és az előírásnak megfelelően 
alkalmazták,

  olyan gépjárművet vezetett, amelynek nem volt 
érvényes forgalmi engedélye, vagy amelynek 
vezetéséhez szükséges érvényes vezetői 
engedéllyel nem rendelkezett,

  ha a Biztosított a közlekedési baleset 
bekövetkezésekor az adott ország 
közlekedésrendészeti jogszabályait az adott állam 
nemzeti jogrendszere szerint súlyosan megszegte,

- a biztosított a kár megelőzésére, enyhítésére,
elhárítására vonatkozó kötelezettségének nem tett
eleget,
- a biztosított a kár bejelentésére vonatkozó
kötelezettségének nem vagy késedelmesen tett 
eleget.

 A Biztosított utazásának megszakítása 
hozzátartozó elhalálozása esetén limit nélkül

 Biztosított utazásának megszakítása szokásos 
lakhelyén, vagy üzlethelységében történt 
váratlan esemény miatt limit nélkül

 Biztosított hozzátartozójának utazása és 
elszállásolása   300 000 Ft

 Biztosított tartózkodási idejének 
meghosszabbodása baleset vagy betegség 
következtében (maximum 10 nap) Ft/nap 

  52 000 Ft
 Biztosítottal együtt utazó személyek szállítása 

vagy hazaszállítása limit nélkül
 Elhalálozott Biztosított szállíttatása vagy 

hazaszállítása limit nélkül
 Elhalálozott Biztosított rokonának utazása limit 

nélkül
 Gyógyszerek kiszállítása limit nélkül
 Helyettes vezető utazása limit nélkül
 Sürgős üzenetek közvetítése limit nélkül
 Személyi okmányok pótlásával kapcsolatos 

külföldi utazási és konzulátusi költségek 
megtérítése 30 000 Ft

 Fordítási szolgáltatás 200 000 Ft
 Jogvédelmi segítségnyújtás 1 000 000 Ft

LÉGIJÁRAT KÉSEDELMÉVEL KAPCSOLATOS 
SZOLGÁLTATÁSOK

 Légi közlekedésben induláskor fellépő 
késedelem    
 100 EUR

 Túlfoglalás miatti késedelem 50 EUR
 Csatlakozójárat lekésése 10 EUR
 Repülőjárat törlése -
 Jogvédelmi segítségnyújtás 2 000 000 Ft
 Jogi biztosíték 2 000 000 Ft

AUTÓS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
 Gépjárműmentés limit nélkül
 Szállás és utaztatás 100 000
 Javított vagy fellelt gépjármű szállítása, 

hazaszállítása 100 000
 Gépkocsivezető küldés költsége 300 000 Ft
 Alkatrész szállítása a biztosított tartózkodási 

helyére limit nélkül

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS
 Felelősségbiztosítás 2 000 000 Ft



Hol érvényes a biztosításom?
 A biztosítási szerződés területi hatálya Magyarország határain kívül Európára, valamint az összes Európán kívüli földrészre, 

és e földrészek országaira terjed ki.

A biztosítási szerződés területi hatálya nem terjed ki az olyan országok vagy térségek területére, amelyek a kockázatviselés első

napján vagy a Biztosított által az adott országba/területre történő beutazás napján Magyarország Külügyminisztériuma által

nem javasolt utazási célországok és térségek között szerepelnek.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
•               közlési és változás-bejelentési a szerződés megkötésekor, valamint annak fennállása alatt,
•              együttműködési és kárenyhítési.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
• a biztosítási díj a biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg,

• a biztosítási szerződés folyamatos díjfizetésű, amelyet a csoportos biztosítás szerződője fizet meg a biztosító részére.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés? 
• A biztosított a Belépési Nyilatkozat megtételével - amely a vonatkozó Bankkártya szerződés elválaszthatatlan részét 
képezi - csatlakozhat egyénileg a csoportos biztosítási szerződéshez.  A biztosított vonatkozásában a Biztosító kockázatviselése a 
bankkártya Kártyamenedzsment rendszerben rögzített „Order date” (megrendelés dátuma) napján 0 órától veszi kezdetét.

• a biztosítási fedezet a biztosított vonatkozásában megszűnik különösen a Biztosított halála esetén, illetve a Szerződő 
által kibocsátott bankkártya lejárati időpontjában.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A Biztosított a Szerződőhöz intézett Nyilatkozat megtételével léphet ki a csoportos biztosításból.


