
 

Utasbiztosítás általános tájékoztató 

Utazáskor minden esetben tartsák maguknál az Utasbiztosítási asszisztencia 
kártyájukat! 
 

Mikor érvényes az utasbiztosítás? 

Az utasbiztosítás abban az esetben érvényes, ha a Szerződő munkavállalója a Szerződő megbízásából utazik külföldre, és 
az utazás időtartama a 180 napot nem haladja meg. 

A Biztosítás Magyarország határain kívül az egész világon érvényes. 

 

Mit kell tenni egészségügyi káresemény esetén? 

Hívja fel az Utasbiztosítási Asszisztencia kártyán szereplő 24 órás asszisztencia telefonszámot, mondja be a nevét, cég 
nevét, amely képviseletében az utazást teszi, telefonszámát, mondja el a problémája jellegét és az asszisztencia 
szolgálat segít a további teendőkben (pl. Megszervezi a kórházi ellátást, szállítást stb.) 

 

Kórházi ellátás, mentés és jogsegélyszolgálat esetén, kérjük hívja fel a: 

+ 36 1 460 1500 telefonszámot (24 órás) 

 

Mi történik, ha az utas nem hívja fel az asszisztencia szolgálatot és a számlával utólag jelentkezik? 

Mentési és szállítási költségeket kizárólag az asszisztencia szolgálat jóváhagyásával történhet. Ez alól kivételt képez, ha a 
körülmények alapján nem volt ésszerűen elvárható, hogy a jóváhagyás végett kapcsolatba lépjenek az asszisztencia 
szolgálattal. 

Orvosi költségek tekintetében amennyiben a felmerült költségek Szokásos és ésszerű költségeknek tekintendő, úgy a 
Biztosító utólag megtéríti a felmerült költségeket. 

 

Mit kell tenni poggyászkár esetén? 

Poggyászkár esetén nem szükséges a káreseményt az asszisztencia szolgálat felé bejelenteni. 

Amennyiben repülőút során veszik el, vagy késik poggyásza, a repülőtéren kell jegyzőkönyvet felvetetni. A káreseményt 
30 napon belül kell a Biztosító felé bejelenteni. Egyéb lopás, rablás esetén rendőrségi jegyzőkönyv felvételére van 
szükség. 

 

A káreseményeket a következő címen szükséges bejelenteni: 

Colonnade Insurance S. A. 

Magyarországi Fióktelepe                                   

1442 Budapest, Pf. 101.  

Telefon: + 36 1 460 1400 
karrendezes@colonnade.hu 

 



 Szolgáltatások rövid leírása 

 

Orvosi költségek 

A Magyarországon kívül, vagy a Biztosított állandó lakóhelye szerinti országon kívül felmerült Szokásos és ésszerű 
költségek orvosi, sebészeti vagy egyéb gyógyászati beavatkozás esetén, amit orvos lát el, illetve ír elő, továbbá 
valamennyi kórházi, (magán-) szanatóriumi és bejáró betegként történő ellátás költsége.  

Fogászati költségek legfeljebb Biztosítási Részletezőben feltüntetett biztosítási összeg erejéig kerülnek térítésre, abban 
az esetben, ha Testi sérülés következményeként merülnek fel, vagy olyan váratlan és hirtelen fájdalom formájában 
jelentkeznek, melyek azonnali kezelést igényelnek. A Biztosító állandó koronáért vagy pótfogért nem nyújt biztosítási 
szolgáltatást. 

Sürgősségi ellátás miatti utazási költségek 

A Biztosító a turista (economy) osztályon történő utazás és elszállásolás többlet költségét fedezi a Biztosított és 
legfeljebb két további személy tekintetében, akiknek a Biztosított személlyel együtt kell utazniuk, vele kell maradniuk, 
vagy őt kell elkísérniük, ideértve, a Biztosító döntése szerint, a családtagot (házastárs, életttárs, gyermek) vagy 
helyettesítő munkatársat. 

Baleseti halál 

Ha egy Biztosított Testi sérülést szenvedett, és kizárólag ennek következményeként, minden egyéb októl függetlenül két 
éven belül meghal, a Biztosító a Szerződőnek vagy a Kedvezményezettnek a Biztosítási Részletezőben rögzített összeget 
fizeti az alábbi feltételek szerint.  

Baleseti rokkantság 

Ha egy Biztosított Testi sérülést szenvedett és kizárólag ennek következményeként, minden egyéb októl függetlenül 
rokkanttá válik, Végtag elvesztését vagy Érzékszervi károsodást szenved, a Biztosító a Biztosítottnak a Biztosítási 
Részletezőben rögzített összeget fizeti az alábbi feltételek szerint.  

Mentési költségek 

Ha egy Biztosított Testi sérülést szenved vagy Megbetegszik a Szolgáltatási időszak és a Biztosítási Időszak alatt, a 
Biztosító a Biztosítottnak megtéríti az ésszerűen és szükségszerűen közvetlenül felmerült mentési költségeket a 
Biztosítási Részletezőben megnevezett Biztosítási összeg erejéig. 

Az asszisztencia szolgálat hálózata mindenkor rendelkezésre áll, amikor a Biztosított a Szolgáltatási időszak alatt és a 
Biztosítási Időszak során utazik. Telefonszám: +36 1 450 1500 

Asszisztencia szolgáltatások 

24 órás szolgálat, orvosi személyzet, orvosi tanácsadás, időpont egyeztetés, kórházi felvétel megszervezése, közvetlen 
számlázás, légi mentés, gyógyszerek rendelkezésre bocsátása, elveszett úti okmányok pótlásának megszervezése, sürgős 
üzenetek továbbítása, biztosított gyermekének hazaszállítása, családtag sürgősségi utazásának megszervezése 

Személyes vagyontárgyak 

Ha a Biztosított Személyes Vagyontárgya a Szolgáltatási Időszak alatt és a Biztosítási Időszak során Utazás közben 
ellopják, megsérül vagy poggyászként feladott csomagja időlegesen elvész a Biztosító megtéríti a Biztosítottnak az 
újrabeszerzés illetve javítás költségét, legfeljebb a Részletezőben megjelölt Biztosítási Összegig. 

Ha a Biztosított Személyes Vagyontárgya az Utazás irányába haladva –a Magyarországra történő hazautazás kivételével - 
vagy aközben időlegesen több mint négy órára elvész, a Biztosító legfeljebb 200.000.-Ft-ot térít a lényeges és ésszerűen 
pótlandó tárgyak megvételének költségére. Magyarországra történő hazautazás esetén a poggyászkésés szolgáltatás 
kizárólag azon Biztosított személyek vonatkozásában érvényesek, akik nem budapesti állandó lakóhellyel rendelkeznek, 
és számukra izagolhatóan előre történt szállás fogalás 1 budapest éjszaka eltöltésére. Ha a Személyes Vagyontárgy, ami 
időlegesen elveszett véglegesen elveszettnek tekinthető, és emiatt igényt terjesztenek elő, a Biztosító az időleges kárra 
teljesített kifizetés összegét levonja a végleges kifizetésből. A jelen szolgáltatás nem terjed ki arra az esetre, ha a 
Biztosított Magyarországra történő visszatérésekor kapja késve a csomagját. 
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Ha a Szolgáltatási Időszak alatt a Biztosított útlevele, személyazonosító igazolványa, vezetői jogosítványa, gépjármű 
forgalmi engedélye, vízuma, pénze, utazási jegye, vagy egyéb lényeges utazási irata elvész, megsérül, vagy ellopják a 
Biztosító megtéríti a Szerződőnek vagy a Biztosítottnak az ezek pótlásával kapcsolatos ésszerű költségeket, beleértve az 
utazási és szállás többletköltségeket, de legfeljebb 200.000.-Ft-ot. 

Fizetési Eszközök 

A Biztosító megtéríti a Biztosított által a Szolgáltatási időszak alatt fizetési eszközök elveszéséből vagy el- lopásából 
eredő, illetve hitel-, betéti vagy fizetőkártya csalárd felhasználásával okozott pénzügyi vesztesé- get, legfeljebb a 
Szolgáltatási Táblázatban meghatározott Biztosítási összeg erejéig. 

Járattörlés, útvonalmódosítás és járatkésés 

A Biztosító a Biztosítási Részletezőben rögzített Biztosítási Összeg erejéig megtéríti a Szerződő vagy a Biztosított azon 
kárát, amely a Szolgáltatási Időszak alatt és a Biztosítási Időszak során egy Utazás kapcsán felmerülő, és a Szerződő és a 
Biztosított hatáskörén kívül álló közvetlen ok miatti járattörlésből, útvonamódosításból vagy késésből ered.  

Személyi felelősség 

A Biztosító megtéríti a Biztosított számára a Biztosítási Részletezőben megállapított Biztosítási Összeg erejéig (mely 
összeg az egyes Biztosítási Időszakok alatt bekövetkező valamennyi kár tekintetében kifizethető összeg felső határa) azt 
az összeget, amely tekintetében a Biztosított harmadik személynek Utazás közben a Szolgáltatási Időszak és a Biztosítási 
Időszak során okozott Testi sérülés vagy Betegség, vagy személyes vagyontárgyainak Baleseti jellegű kára vagy sérülése 
miatt helytállni köteles. 


