Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe
1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (+36 1) 461 0623, e-mail: info.hu@mapfre.com
Adószám: 22157629-1-42
UTASBIZTOSÍTÁS
„Mont Blanc”
KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Jelen szerződés alkalmazásában az Általános Szerződési Feltételekben rögzítetteken túl:
A Biztosító maximális kártérítése az egyes biztosítási események kapcsán:
FEDEZETTSÉG

TÉRÍTÉSI HATÁROK

Orvosi segítségnyújtás a Biztosított külföldi utazása során bekövetkező betegség vagy baleset esetén
Térítés csonttörés esetén

50,000,000 Ft
5,000 Ft

Kórházi napi térítés

5000 Ft/nap

Sürgősségi fogászati ellátás

150 Euró

Egészségügyi okból történő szállítás vagy hazaszállítás, a Biztosított az utazás során bekövetkező betegsége vagy balesete esetén

nincs korlát

A Biztosított utazásának megszakítása hozzátartozó elhalálozása esetén

100,000 Ft

A Biztosított utazásának megszakítása szokásos lakhelyén, vagy üzlethelységében történt váratlan esemény miatt

100,000 Ft

A Biztosított hozzátartozójának utazása és elszállásolása

100,000 Ft

A Biztosított tartózkodási idejének meghosszabbodása baleset vagy betegség következtében (maximum 10 nap)
A Biztosítottal együtt utazó személyek szállítása vagy hazaszállítása

20 000 Ft/nap
100,000

Elhalálozott Biztosított szállíttatása vagy hazaszállítása

1,000,000 Ft

Sípályáról történő mentés

2,000,000 Ft

Kártalanítás meghiúsult sítanfolyamra

-

Kártalanítás síbérletre

25,000 Ft

Kártalanítás bérelt sífelszerelésre

-

Kártalanítás saját, vagy bérelt sífelszerelésre, annak ellopása, vagy teljes megsemmisülése esetén

100,000 Ft

Elhalálozott Biztosított rokonának utazása

250,000 Ft

Gyógyszerek kiszállítása

igen

Helyettes vezető utazása

-

Általános információk (nagykövetségek, védőoltások és belépési feltételek)
Sürgős üzenetek közvetítése

igen
igen

Személyi okmányok elvesztése

16,000 Ft

A Légi közlekedésben induláskor fellépő késedelem

-

„Túlfoglalás” miatti késedelem

-

Csatlakozójárat lekésése

-

Jogvédelem

1,000,000 Ft

Jogi biztosíték

1,000,000 Ft

Felelősségbiztosítás

2,000,000 Ft
ezen belül, privát felelősség
ezen belül, szállodai felelősség

Fordítási szolgáltatás külföldön

2,000,000 Ft
20,000 Ft
-

Baleseti halál

3,000,000 Ft

Baleseti halál légi katasztrófa esetén ( a baleseti halál szolgáltatási összegen felül)
Baleseti rokkantság

3,000,000 Ft

Poggyászkiadással kapcsolatos késedelem

-

Kártérítés a repülés közben felmerült veszteségért, és a leadott poggyász elrablásáért, megrongálódásáért
ezen belül, poggyászonkénti limit
Kártalanítás a külföldön rablás vagy baleset következtében felmerült poggyászveszteségért
ezen belül, tárgykategóriánkénti limit
Poggyász és személyes tárgyak felkutatása és továbbítása
Utazás lemondásával kapcsolatos költségek

250,000 Ft
80,000 Ft
250,000 Ft
80,000 Ft
igen
-

Gépjárműmentés

igen

Szállás és utaztatás

igen

Szállítás, vagy hazaszállítás, a javított, vagy fellelt gépjármű számára

igen

Gépjármű hazaszállítása

igen

Alkatrész szállítása a biztosított tartózkodási helyére

igen

Azon fedezettségeknél, ahol a Különös feltételek nem határoznak meg térítési limitet, az Általános Szerződési
Feltételekben meghatározott térítési limitek érvényesek.
A BIZTOSÍTÓ SEGÉLYHÍVÓ ÉS KÁRBEJELENŐ TELEFONSZÁMA: +36 1 413 7947

