Utasbiztosítás
Biztosítási termékismertető

A társaság:
AWP P&C S.A. Magyarországi Fióktelep

A termék:
Útlemondási utasbiztosítás

Ezen biztosítási termékismertető egy rövid áttekintést nyújt Önnek biztosítási termékünk lényeges tartalmáról.
A biztosítási védelem teljes terjedelmében az Ön biztosítási dokumentumaiban található.
Hogy Ön átfogó tájékoztatásban részesüljön, olvassa el a teljes dokumentációt!

Milyen típusú biztosításról van szó?
Az ÚTLEMONDÁSI BIZTOSÍTÁS utazásképtelenség esetén a következő szolgáltatásokat tartalmazza:
Útlemondási biztosítás, Utazás késői megkezdése

Mire terjed ki a biztosítás?
Útlemondási biztosítás
A z utazás megkezdése nem lehetséges vagy nem elvárható többek között az
alábbi okokból: haláleset, váratlan, súlyos betegségek, baleset, terhesség
Mi kerül megtérítésre?
Szerződés szerinti útlemondási költségek a megfizetett biztosítási díjhoz
tartozó összeg erejéig 20% önrésszel vagy önrész nélkül max. 2.5 millió HUF
Átfoglalás költségei, amennyiben nem haladja meg a lemondás költségét
Önrész térítése egy az utazás árába beépített útlemondási biztosítás esetén
Utazás késői megkezdése
Költségtérítés az utazás lekésése esetén max. 30.000 HUF

Mire nem terjed ki a biztosítás?
Útlemondási biztosítás
M
 eglévő betegségek, melyekkel a biztosítottat az utazás előtt 12 hónapon
belül ambuláns vagy fekvőbeteg ellátás keretében kezelték
P
 szichikai megbetegedések és az idegrendszer betegségei (kivéve első
alkalommal)
Utazás késői megkezdése
I dőjárás, közlekedési terheltség illetve légitársaság hibája miatt

Milyen korlátozások vannak
a biztosítási fedezetben?
Útlemondási biztosítás
Szállásfoglalások esetén az útlemondási ok beálltakor érvényes kötbér sáv
szerinti kártérítés
Már lefoglalt utazásokhoz utólagosan megkötött szerződések esetén csak olyan
események biztosítottak, amelyek a megkötéstől számított 10. naptól kezdődően következnek be, de utazás megkezdése előtt 31 nappal már utólagosan nem
köthető.
Az ÁBF-ben meghatározott utazási ár felett már csak 20% önrésszel köthető

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítás területi érvényessége: Világszerte (kivéve Észak Korea)

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
• Ön kötelezett a biztosítás díját a szerződés megkötésekor kifizetni
• Ön kötelezett a káreseményeket felénk haladéktalanul bejelenteni
Utazás késői megkezdése
• A légitársaság illetve a szállítócég igazolása a késésről, mely tartalmazza a késés okát is
• Baleset esetén a baleseti illetve rendőrségi jelentés megléte
Útlemondási biztosítás
• Útlemondási káreseményt az ok beálltától 48 órán belül írásban kell bejelenteni

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A szerződés díjának megfizetése a megkötést követően azonnal esedékes és a biztosítási kötvény átadáskor a választott fizetési móddal fizetendő.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A kockázatviselés a megkötés időpontjában kezdődik és az utazás megkezdésével ér véget.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A termék azonnali kockázatviselése miatt a kötvény díja nem visszatéríthető.(kivéve online értékesítés esetén)
Ebben az esetben az adott szerződésre nem nyújtható be káresemény.

