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 Biztosítási Esemény   Alap csomag Kiemelt csomag  

Baleseti halál     2 000 000 Ft   5 000 000 Ft  

 Baleseti maradandó rokkantság    2 000 000 Ft   5 000 000 Ft  

Baleseti kórházi napi térítés    5 000 Ft/nap  15 000 Ft/nap  

Baleseti Műtéti térítés  (maximális  
térítés)  

  200 000 Ft  500 000 Ft  

 Csonttörés (egyösszegű térítés)   20 000 Ft  50 000 Ft  

Ortopédiai termékek  és orvosi  
segédeszközök  költsége  

300,000 Ft  400,000 Ft  

Rokkantsági asszisztencia (>25  %)   250,000 Ft 350,000 Ft  

Poggyászbiztosítás   100 000 Ft 200 000 Ft  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

UTASBIZTOSÍTÁS 

Biztosítási Termékismertető  
A Chubb European  Group SE a francia biztosítási törvénykönyv hatálya alá tartozó biztosítótársaság, amelynek székhelye La  

Termék:  Csoportos Közlekedési Baleset és Poggyászbiztosítás  
Figyelem! Ez a biztosítási  termékismertető csak  egy általános, rövid, nem személyre szabott összefoglalása a  biztosítás 
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 Biztosító a Szolgáltatási táblázatban meghatározott összeg erejéig téríti a lejelentett Gépjárművel történt Közlekedési 
baleset következtében felmerülő biztosítási eseményeket, valamint a Gépjárműből történt Lopást. A biztosítás „Alap” 
és „Kiemelt” biztosítási csomagokkal köthető. 

A  biztosítás az alábbi  főbb  esetekben nyújt szolgáltatást.   

Figyelem, a részletes feltételeket az ÁSZF tartalmazza!  
Figyelem!  A teljes körű felsorolást az ÁSZF  

A Biztosított Utazása alatt keletkező olyan 

 A Közlekedési Baleset  idején  a 

 Bármilyen Korábban Meglévő  

 Öngyilkosság, öngyilkossági kísérlet,  

 Bármilyen alkohol-, drog- vagy 

 A Biztosított részvétele veszélyes vagy 

 Az egyes biztosítási eseményeknél felsorolt  

Mire terjed  ki a  biztosítás?  Mire nem terjed  ki a  
biztosítás?  

Milyen korlátozások 
vannak a  biztosítási 
fedezetben?  
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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.  

! A balesetbiztosítási összegek  maximum 
50 %-a  téríthető  a Közlekedési Baleset 
időpontjában 75. életévét betöltött  
Biztosítottak esetén. 

Gépjárműben több személy utazott a 
forgalmi  engedélyben engedélyezettnél  

Betegség/Sérülés, valamint  a poszt-traumás 

idegrendszeri  rendellenességek;  
stressz betegség és mentális vagy 

függetlenül a Biztosított elmebeli 
állapotától  

különleges felkészültséget, tapasztalatot,  
tudást igénylő sporttevékenységekben,  pl: 
autó-motor sportok  

további  kizárások esetére  

oldószerfogyasztás, illetve illegális 
kábítószerrel való visszaélés  

tartalmazza!   

károk  esetén, amelynek oka részben vagy 
egészben, közvetve vagy közvetlenül:  
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Hol érvényes a biztosításom?  

A Biztosító kockázatviselése, az egész világra kiterjed a nap 24 órájában, Magyarország területét is beleértve. 

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?  

  A  biztosítási fedezet alá bevonni  kívánt gépjárművek rendszámáról a kockázatviselés megkezdése előtt   
értesíteni kell a Biztosítót  

 Kárigény esetén a Biztosító kárrendezési megbízottját  kell értesíteni   a Biztosítási Esemény bekövetkezését 
követően a lehető leghamarabb  a következő  elérhetőségek  valamelyikén: Tel:  (06 1) 465-3663; 
email:karrendezes@europ-assistance.hu; postaím:  Europ Assistance Kft. 1399 Bp.  Pf. 694/324  

  Kérjük, őrizzen meg  minden orvosi iratot, leletet, számlát, jelentést, mert a Biztosító csak ezen 
dokumentumok alapján tudja megtéríteni a kárát.  

    

  Gépjárműből történő lopás  esetén  köteles az elkövetés helye   szerinti illetékes hazai vagy külföldi  
rendőrségnél,  vagy hatóságnál, vagy közlekedési vállalatnál, szállodánál  vagy  kempingnél feljelentést,  
bejelentést tenni,  és  helyszíni szemlét és névre szóló részletes jegyzőkönyvet kérni.  

  Közlekedési baleset esetén a  balesetet  igazoló   rendőrségi  jegyzőkönyvet  köteles beküldeni  
  A Biztosított köteles megtenni minden tőle elvárható ésszerű intézkedést annak  érdekében, hogy a 

káresemény vagy kár bekövetkezését megakadályozza vagy mértékét csökkentse, továbbá hogy az 
eltulajdonított  vagyontárgyait visszaszerezze.   

Mikor és hogyan kell fizetni a biztosítási díjat? 

A biztosítási szerződés rendszeres éves díjú. A  biztosítási időszakra vonatkozó éves díj csakis éves gyakorisággal  
fizethető.   A díj a biztosítási fedezetbe bevont  gépjárművek számától függ.  A  biztosítás első éves  díja a 
Kockázatviselés kezdetének a Biztosítási Kötvényen feltüntetett   időpontjában esedékes.  

Az első éves díj esedékességétől számított 30. nap elteltével a  biztosítási szerződés megszűnik, ha addig a 
hátralékos díjat nem fizették meg,  és a Szerződő halasztást sem kapott, illetőleg a Biztosító a díjkövetelést  
bírósági úton nem érvényesítette.  

Mikortól meddig tart a kockázatviselés? 

A Biztosító kockázatviselésének kezdete  a Biztosítási  Kötvényben  kerül meghatározásra.  

Hogyan szüntethetem meg a biztosítási szerződés? 

a) A biztosítás megszűnik: 
•  ha a Szerződő az esedékességtől számított 30. napig nem fizeti meg a biztosítás díját és a Szerződő  
halasztást sem kapott,  illetőleg a Biztosító a díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette;  
• a szerződés bármelyik fél által történő felmondásával; 
b) A Biztosító kockázatviselése megszűnik: 
•  egy adott Gépjárműben utazó Biztosítottakra és azok Poggyászára nézve a Biztosító kockázatviselése 
megszűnik az azt követő napon, amikor az adott Gépjárművet a forgalomból kivonják vagy a biztosítási érdek  
egyéb  okból megszűnik.  

A biztosítás felmondása 
A Biztosító és a Szerződő egyaránt jogosultak a biztosítási szerződést legalább 30 nappal a soron következő  
biztosítási évfordulót megelőzően a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal felmondani. (rendes 
felmondás).  Ekkor a biztosítás a felmondást követő biztosítási évfordulóval, a jövőre nézve szűnik  meg. A  
biztosítás megszűnéséig terjedő időre eső biztosítási díjat a Szerződő köteles megfizetni, a Biztosító  pedig 
köteles helytállni a biztosítás megszűnésének  időpontjáig bekövetkezett Biztosítási Eseményekért.  
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