UTASBIZTOSÍTÁS

Biztosítási Termékismertető
A Chubb European Group SE a francia biztosítási törvénykönyv hatálya alá tartozó biztosítótársaság, amelynek székhelye La
Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Franciaország, és amelyet a nanterre-i
Kereskedelmi Bíróság a 450 327 374 szám alatt vett nyilvántartásba. Chubb European Group SE a jegyzett tőkéjének
(896.176.662 EUR) teljes összegét befizette. Chubb European Group SE Magyarország területén biztosítási tevékenységét a
Chubb European Group SE Magyarországi Fióktelepén (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., nyilvántartó cégbíróság
neve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: Cg. 01 -17 -000467) keresztül fejti ki. A helyi hatósági felügyeletet a
Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina krt. 39 .) látja el.

Termék: Csoportos Üzleti Utasbiztosítás
Figyelem! Ez a biztosítási termékismertető csak egy általános, rövid, nem személyre szabott összefoglalása az
utasbiztosítás által fedezett, illetve a fedezetből kizárt kockázatoknak, és az egyéb fontos tudnivalóknak. Teljes körű
tájékoztatás az Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) található. Figyelem! Ez a biztosítási termékismertető nem
képezi a biztosítási szerződés részét.

Milyen típusú biztosításról van szó?

A Chubb Csoportos Üzleti Utasbiztosítása egy keretnapos utasbiztosítás, mely elsősorban cégek alkalmazottjainak
illetve egyéb csoportoknak nyújt fedezetet szellemi vagy fizikai munkavégzés céljából tett külföldi utazások során
felmerülő leggyakoribb kockázatokra. A biztosítás „Basic” „ Standard” és „Exclusive” biztosítási csomagokkal köthető,
de egyedi csomag kialakítására is van lehetőség. Az ÁSZF-ben szereplő Szolgáltatási táblázatban felsorolt esetekben
nyújt biztosítási szolgáltatást.

Mire terjed ki a biztosítás?
A biztosítás az alábbi főbb esetekben nyújt szolgáltatást.
Figyelem! A teljes körű felsorolást és a részletes feltételeket
az ÁSZF tartalmazza!
I. Balesetbiztosítás

1. Baleseti halál
2. Baleseti halál repülőgép-katasztrófa esetén
3. Baleseti maradandó rokkantság (1-100 %)
4. Baleset miatt felmerült orvosi költségek (számlával igazolt)
II. Sürgősségi orvosi utazási és szállásköltségek

1. Tartalmazza: Sürgősségi orvosi, utazási és szállás költségek
(max. 2 rokon, vagy barát, vagy kolléga), holttest haza szállítása
2. Sürgősségi fogorvosi költségek
3. Temetési költségek
4. Kórházi napi térítés
6. Sürgősségi hazaszállítás, kutatás, mentés
III. Poggyász biztosítás

1. Személyes vagyontárgyak
1.1. Személyes vagyontárgy
1.2. Tárgyankénti limit
1.3. Poggyászkésés (4 órán túl)
2. Üzleti vagyontárgyak
2.1. Üzleti vagyontárgy - elektronikus
2.2. Üzleti vagyontárgy - egyéb
3. Fizetési eszközök, úti okmányok
3.1. Készpénz
3.2. Bankkártyával történő visszaélés
3.3. Okmányok sürgősségi pótlása, azzal kapcsolatos utazási és
szállásköltségekkel együtt
IV. Utazással kapcsolatos változások

Mire nem terjed ki a
biztosítás?
Figyelem! A teljes körű felsorolást az ÁSZF
tartalmazza!





Korábban meglévő betegségre, sérülésekre



Veszélyes vagy különleges felkészültséget,
tapasztalatot, tudást igénylő sporttevékenységre



Háborús, polgárháborús, harci cselekményekkel,
lázadással, tüntetéssel, sztrájkkal közvetlen
összefüggésbe hozható eseményekre



Poggyász elvesztése, elejtése, vagy őrizetlenül
hagyása miatt bekövetkező károkra




!

1. Útlemondás, útvonal módosítás, helyettesítés, átszervezés
2. Járatkésés
V. Magánemberi felelősségbiztosítás

1. Magánemberi felelősségbiztosítás
2. Szállodai felelősségbiztosítás (önrész fizetendő)
VI. Jogi költségek

!
!

Mentális, idegrendszeri betegségekre
A Biztosított hivatásszerűen űzött
sporttevékenységével összefüggésben
bekövetkező kárra

A feladott poggyászban vagy járműben felejtett
műszaki cikkek eltulajdonítása, elvesztése vagy
sérülése miatt felmerülő károkra
Az egyes biztosítási eseményeknél felsorolt
további kizárások esetére

Milyen korlátozások
vannak a biztosítási
fedezetben?
A Biztosított életkora a szerződéskötés
napján nem haladhatja meg a Biztosítási
részletezőben meghatározott életévet.
Bizonyos életkor felett (Biztosítási részletezőben
vagy az ÁSZF-ben meghatározva) a balesetbiztosítási összegek maximum 50 %-a téríthető.
A fedezet nem terjed ki a Külügyminisztérium
által utazásra nem javasolt területekre.
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Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítás Magyarország területén kívül, a Biztosítási Részletezőben meghatározott területi hatályon belül
érvényes. A területi hatály nem terjed ki Kubára, Iránra, Szíriára, Észak-Koreára, Észak-Szudánra valamint az
olyan országok vagy térségek területére, amelyek a kockázatviselés első napján a Külgazdasági és
Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségek között szerepelnek.
(http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek)

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?






Amennyiben a Szerződő és a Biztosító ebben megállapodtak, az utazások megkezdése előtt a Szerződőnek
meg kell küldenie az utazók és az utazás adatait: név, születési dátum, utazás kezdete, utazás vége,
célország.
Baleset, betegség vagy egyéb szolgáltatás igénylése esetén, a Biztosítottnak ha lehetősége van rá,
haladéktalanul jeleznie kell az esetet a Chubb Asszisztencia szolgáltatónak, a (+36 1) 465-3663-as
telefonszámon. (A nap 24 órájában hívható.)
Kérjük, őrizzen meg, minden orvosi iratot, leletet, számlát, jelentést, mert a Biztosító csak ezen
dokumentumok alapján tudja megtéríteni a kárát.
Poggyászkár esetén, köteles az elkövetés helye szerinti illetékes külföldi rendőrségnél, vagy hatóságnál,
vagy közlekedési vállalatnál, szállodánál vagy kempingnél feljelentést, bejelentést tenni, és helyszíni szemlét
és névre szóló részletes jegyzőkönyvet kérni.
A Biztosított köteles megtenni minden tőle elvárható ésszerű intézkedést annak érdekében, hogy a
káresemény vagy kár bekövetkezését megakadályozza vagy mértékét csökkentse, továbbá hogy az elveszett
vagy eltulajdonított vagyontárgyait visszaszerezze.

Mikor és hogyan kell fizetni a biztosítási díjat?
A Díj egy egyszeri, előre fizetendő díj, és az egész Biztosítási Időszakra vonatkozik. A Díjat évente, félévente
vagy negyedévente banki átutalással lehet megfizetni. A fizetés napjának a megterhelés napját kell tekinteni,
feltéve, hogy az átutaláshoz szükséges összeg a Szerződő számláján rendelkezésre állt.
A biztosítási díjat a Biztosító részére a Biztosítási Részletezőben feltüntetett határidőben kell megfizetni, kivéve,
ha a Biztosító és a Szerződő írásban ettől eltérően állapodnak meg.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A Biztosító kockázatviselésének kezdete a Biztosítási Részletezőben kerül meghatározásra.

Hogyan szüntethetem meg a biztosítási szerződés?
A Biztosító vagy a Szerződő a másik félnek küldött írásbeli értesítésben harminc napos felmondási idővel
felmondhatja a biztosítási Szerződést a Biztosítási Időszak végére. Ilyen esetben a Biztosító kiszámítja a
felmondás hatályba lépéséig tartó időtartamra vonatkozó Biztosítási Díj összegét, és haladéktalanul
visszajuttatja a meg nem szolgált díj összegét.
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