Erste Bank Hungary Zrt.
bankkártyáihoz
kapcsolódó utasbiztosítások
Biztosítási termékismertető
A társaság: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt., Magyarország
A termék:	Standard, Business, Gold és Platinum utasbiztosítási csomagok
Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Kérjük, olvassa el figyelmesen az Erste Bank Hungary Zrt. által kibocsátott bankkártyákhoz kapcsolódó
utasbiztosítások biztosítási feltételeit!

Milyen típusú biztosításról van szó?
Utasbiztosítás. A biztosító a biztosított személyét vagy vagyontárgyait külföldön ért káresemény kapcsán nyújt szolgáltatást.

Mire terjed ki a biztosítás?
Az utazással kapcsolatban felmerült főbb kockázatok a bekövetkezett kár mértékéig, de maximum a következő limitösszegig az
alábbi kockázatokra:
I. Standard
Utasbiztosítási
Csomag

II. Business
Utasbiztosítási
Csomag

III. Gold
Utasbiztosítási
Csomag

IV. Platinum
Utasbiztosítási
Csomag

baleset

3 000 000 Ft

7 000 000 Ft

9 000 000 Ft

20 000 000 Ft

betegség

3 000 000 Ft

7 000 000 Ft

9 000 000 Ft

15 000 000 Ft

poggyász

50 000 Ft

150 000 Ft

150 000 Ft

300 000 Ft

jogvédelem

500 000 Ft

1 000 000 Ft

2 000 000 Ft

2 000 000 Ft

felelősségbiztosítás

500 000 Ft

1 000 000 Ft

2 000 000 Ft

2 000 000 Ft

egyéb asszisztencia

√

√

√

√

Kockázatok

A fedezetek teljes körű felsorolása az utasbiztosítási feltételben, illetve a szolgáltatási táblázatban található.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
Versenyeken, edzéseken való részvételre.
Fokozott veszéllyel járó sport közben bekövetkező károkra (pl.: autó-motor sportversenyek, szikla- és hegymászás,
barlangászat, kijelölt pályán kívüli síelés és snowboardozás stb.).
Háborús, polgárháborús cselekménnyel, harci eseménnyel, terrorcselekménnyel, felkeléssel, lázadással, zavargással
összefüggésben bekövetkezett eseményekre.
Külföldön, hivatásszerű fizikai munkavégzés során bekövetkezett balesetre.
Olyan káreseményekre, melynek során a biztosított halála bódító-, kábító- vagy hasonló hatást kiváltó szerek fogyasztásával
összefüggésben következett be.
A szerződő fél vagy a biztosított által jogellenesen, szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott balesetre.
Olyan káreseményekre, melyek során a biztosított a kárbejelentési, kárenyhítési, tájékoztatási és együttműködési
kötelezettségének nem vagy nem határidőben tesz eleget, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.
A személyiségi jog megsértéséből eredő károkra.
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Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
Amennyiben az egészségügyi ellátást legkésőbb a biztosítási esemény bekövetkezését követő 48 órán belül nem
jelentették be, a biztosító csökkentett térítést alkalmaz (kivéve a sürgős szükség esete).
Gépkocsi lezárt csomagteréből történő lopás esetén a biztosító csökkentett térítést alkalmaz.
A poggyászkésedelem szolgáltatás a külföldre történő kiutazás (oda út) során érvényes.
A biztosító nem téríti meg a biztosítás megkötésekor már fennálló egészségi állapot következményeként kapott ellátás
költségeit, kivéve életveszély elhárítása esetén.
Műszaki cikkek és tartozékaik gépjárműből történő ellopása esetén a biztosító mentesül a kártérítés alól.
A járatkésés szolgáltatás csak menetrendszerű repülőjárat igénybevétele esetén érvényes.
A felelősségbiztosítás a harmadik személynek okozott, balesettel összefüggésben felmerült kártérítési igényre vonatkozik,
dologi kárigényre nem érvényes.

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosító kockázatviselése Magyarország kivételével, illetve ha a biztosított külföldi állampolgár, az állampolgársága
szerinti ország(ok) kivételével a Föld minden országára kiterjed.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
A biztosítottat:
• a biztosítási jogviszony kezdetekor közlési kötelezettség,
• a biztosítási jogviszony tartama alatt változás bejelentési, vásárolható utasbiztosítás esetén díjfizetési, kármegelőzési
kötelezettség,
• kár esetén kárenyhítési, bejelentési, felvilágosítási és információ adási kötelezettség terheli.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
• Beépített utasbiztosítás esetén a biztosítottat nem terheli díjfzetési kötelezettség.
• Vásárolható utasbiztosítás esetén a biztosítási díj a csatlakozási nyilatkozat megtételét követően esedékes.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosító kockázatviselése külföldi utazások tekintetében akkor kezdődik, amikor a biztosított a magyar határt átlépi és addig
tart, amíg vissza nem tér. Az alkalmankénti külföldi tartózkodás időtartama a 30 – Platinum Utasbiztosítási Csomag esetén 60 –
egymást követő napot nem haladhatja meg.

Hogyan szüntethetem meg a biztosítást?
Beépített utasbiztosítás önálló megszüntetésére nincsen lehetőség. A biztosítás a kibocsátott bankkártya/hitelkártya szerződés
megszűnésével egyidejűleg szűnik meg. A bankkártya/hitelkártya megszüntetési lehetőségeiről a bankkal kötött szerződéses
feltételek és hirdetmények rendelkeznek.
Vásárolható utasbiztosítás esetén az utasbiztosítási jogviszony a kártyabirtokos által az igénylést követően felmondható a bank
részére eljutatott írásbeli nyilatkozattal. Felmondó nyilatkozatot biztosítottanként kell kitölteni.
A biztosító kockázatviselésének megszűnésével a már megfizetett éves biztosítási díj időarányos része a kártyabirtokos részére
visszajár, melyet a bank legkésőbb a kockázatviselés megszűnését követő 30 napon belül visszafizet.
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