
 

A termékre vonatkozó teljes körű tájékoztatás a termék részletes biztosítási feltételeiben érhető el. 
 
Milyen típusú biztosításról van szó? 
A Kalkulált Útlemondás alapján a Biztosító a kockázatviselési tartama alatt fedezetet nyújt a Biztosított utazásképtelensége esetére, 
és megtéríti a Biztosítottat terhelő önrésszel csökkentett lemondási költséget, feltéve, hogy ez az összeg a lemondás napjáig 
megfizetésre került. 

 

 Mire terjed ki a biztosítás? 
 

 Előzmények nélkül hirtelen fellépő betegség. 
 Heveny megbetegedés, vagy balesete, feltéve, ha ezek az okok az utazásra történt jelentkezéskor még nem álltak fenn. 
 Krónikus betegségének akut állapotrosszabbodása. 
 A Biztosított lakásában dolog elleni erőszakkal elkövetett lopást követnek el, vagy a lakást tűz, villámcsapás, robbanás, árvíz, 

vihar, felhőszakadás, hónyomás, jégverés, földcsuszamlás, földrengés, kő és földomlás, légi jármű, és műhold lezuhanása 
kár érte és a Biztosított otthoni jelenléte az utazás időpontjában feltétlenül indokolt. 

 Biztosított saját maga, vagy házastársa, házastársa szülője, nagyszülője, a szülő házastársa vagy élettársa, az egyeneságbeli 
rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostohaszülő, és a nevelőszülő, a testvér, 
vagy a vele azonos lakcímre bejelentett élettársa halála esetén. 

 Amennyiben a Biztosított munkaviszonya a Munkáltató részéről történt felmondás következtében önhibáján kívül 
megszűnik, feltéve, ha a munkaviszony az adott munkáltatónál határozatlan időtartamra és legalább heti 30 órás 
munkavégzésre jött létre, és az utazás foglalásának időpontjában már legalább egy éven keresztül folyamatosan fennállt. A 
biztosítási esemény időpontja a munkáltató által történt felmondás időpontja, azonban a Biztosító a teljesítést legkorábban 
a munkáltató által az utolsó munkában töltött napon kiállított munkáltatói igazolás benyújtását követően vállalja. 

 Bármely hatóság vagy bíróság a Biztosítottat a kockázatviselés időtartama alatt váratlanul tanúként írásban idézi, mely 
alapján személyes megjelenése az illetékes hatóság, vagy bíróság előtt az utazás időtartama alatt lenne esedékes, és a 
hatóság, vagy bíróság az utazást kimentési okként nem fogadja el. 

 Biztosított munkaviszonya a Munkáltató részéről történt felmondás következtében önhibáján kívül megszűnik, feltéve, ha 
a munkaviszony az adott munkáltatónál határozatlan időtartamra és legalább heti 30 órás munkavégzésre jött létre, és az 
utazás foglalásának időpontjában már legalább egy éven keresztül folyamatosan fennállt.  

 

Mire nem terjed ki a biztosítás? 
 
 sérelemdíj; 
 ha az út lemondásának időpontját orvosi dokumentáció nem támasztja alá, illetve utólagos orvosi dokumentáció 

támasztja alá; 
 más biztosítással fedezeti károk; 
 a hasadó anyagok robbanásából, a nukleáris reakcióból, radioaktív sugárzásból, továbbá ionizáló és lézersugárzásból 

eredő károk; 
 a biztosítási esemény a kockázatviselés kezdete előtt 6 hónappal bekövetkezett esemény vagy fennálló állapot 

következménye miatti károk; 
 pszichiátriai és pszichés megbetegedések; 
 öngyilkosság vagy annak kísérlete; 
 valamennyi plasztikai sebészeti, vagy egyéb orvosi korrekciós, valamint szépészeti- esztétikai orvosi vagy kozmetológiai 

jellegű kezelés vagy beavatkozás, valamint az ezekkel közvetlen vagy közvetett összefüggésbe hozható bármilyen 
útlemondási ok; 

 valamennyi asszisztált humán reprodukciós eljárás, és ezzel közvetlen vagy közvetett összefüggésbe hozható bármilyen 
útlemondási ok; 

 nem sürgősségi jellegű orvosi kivizsgálás, kezelés és műtét; 
 krónikus megbetegedés; 
 alkoholos (0,8 ezrelékes véralkohol szint feletti) vagy kábítószeres befolyásoltság miatt vagy erre visszavezethető 

okokból szükségessé vált kórházi ellátás; 
 szexuális úton terjedő betegségek; 
 az útlemondási biztosítás érvényesség hatálya után kiállított, de az azt megelőző időre is visszautaló orvosi igazolások 

vagy leletek; 
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 ha a kár összefüggésbe hozható a Biztosított, vagy olyan személy terhességével, amely személytől az Utazás 
megkezdése függ, és a kockázatviselés megkezdésekor vagy annak ideje alatt a terhesség átlép a 15. hétbe. 

  
A biztosítás valamennyi fedezetéhez kapcsolódó további kizárásokat a részletes biztosítási feltételek tartalmazzák. 

 
 

 Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben? 

 
 

 A biztosítás biztosítottanként (külön-külön) eseményenként legfeljebb 1.000.000 Forint összegig teljesít biztosítási 
szolgáltatást. 

 
 A biztosító mentesül a kártérítési kötelezettség alól: 
 Amennyiben a Biztosított felróhatóan elmulasztja a biztosítási esemény előírásoknak megfelelő bejelentését (a 

biztosított köteles 2 napon belül a kárt bejelenteni). 
 Amennyiben a Biztosított megsérti a közlésre és a változás bejelentésre irányuló kötelezettségét. 
 Amennyiben a kárt jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan gondatlanul a Biztosított, a Biztosítottal közös háztartásban 

élő hozzátartozója okozta. 
 

A biztosítás valamennyi fedezetéhez kapcsolódó további mentesüléseket a részletes biztosítási feltételek tartalmazzák. 
 

 

 Hol érvényes a biztosításom? 

 
A biztosítás területi érvényességéről a biztosító kockázatviselése pontban tudhat meg többet. 

 

 Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban? 
 

A biztosítottat terhelő kötelezettségek: 

• közlési kötelezettség; 

• tájékoztatási kötelezettség; 

• kárenyhítési kötelezettség; 

• bejelentési kötelezettség (2 munkanapon belül); 

• a szolgáltatási igénnyel kapcsolatos, annak jogalapját és összegszerűségét igazoló dokumentumokat a Biztosító 
rendelkezésére bocsátani. 

 
 Mikor és hogyan kell fizetnem? 
 

A biztosítási szerződés egyszeri díjas, amit a Szerződő fizet meg.  A biztosítási díj nem téríthető vissza. 
 

 Mikortól meddig tart a kockázatviselés? 
 

A biztosító kockázatviselése az utazási csomagra vagy utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződés megkötését követő naptári 
nap 0 órája, feltéve, hogy a Biztosított csatlakozási nyilatkozatot tett és a Szerződő a Biztosítóhoz intézett nyilatkozattal 10 naptári 
napon belül csatlakoztatta a Biztosítottat.  

 
A kokázatviselés az utazás megkezdéséig, azaz: 

• vonattal történő utazás esetén magyarországi indulásnál a vonat peronjára való fellépésig tart, 

• külföldről induló egyéni vagy csoportos társas utazás esetén a biztosítás kockázata minden esetben a magyar határ 
átlépéséig tart, kivéve abban az esetben, ha az utazás a pozsonyi vagy a bécsi repülőtérről történik, ez esetben a 
kockázatviselés az idegen repülőtéren történő jegykezelés befejezéséig tart, 

• külföldről induló hajóút esetén a kockázatviselés a hajóállomáson történő jegykezelés befejezéséig tart, 

• a magyar repülőtérről, illetve a magyar hajóállomásról történő indulás esetén a jegykezelés (check-in) befejezéséig tart, 

• egyéb társas út esetén a csoportprogramban meghirdetett magyarországi indulási helyére történő érkezésig, 

• az egyéni személygépkocsival történő utazás esetén a magyar országhatár átlépéséig tart. 
 

 

 Hogyan szüntethetem meg a szerződést? 
 

Tekintettel arra, hogy az egyes Biztosítottak vonatkozásában a biztosítási fedezet határozott tartamú, az az időtartam lejárta előtt 
nem mondható fel. 
 
A csoportos biztosítási szerződés megszűnése esetén a korábban az egyes Biztosítottak tekintetében létrejött egyéni biztosítási 
fedezetek nem szűnnek meg, azok a Kalkulált Útlemondási Szabályzatban rögzített tartam végéig továbbra is fennállnak. 

 

 


