
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Je len fel té te lek ér vé nye sek az UNIQA Biztosító Zrt. (székhelye:
1134 Budapest, Róbert Károly krt 76–78., továbbiakban: biztosító)
se gít ség nyúj tá si szer zô dé sei re, va la mint a se gít ség nyúj tá si részt is
tar tal ma zó biz to sí tá sai ra, fel té ve, hogy a szer zô dést je len fel té te -
lek re hi vat ko zás sal kö töt ték.
A je len fel té te lek ben, nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a ma gyar Pol  -
gári Tör vény könyv, il let ve a ha tá lyos ma gyar jog sza bá lyok ren del -
ke zé sei az irány adók.
A biz to sí tá si szer zô dés írás be li megál la po dás út ján jön lét re.

1.1 A biz to sí tá si szer zô dés ala nyai

1.1.1 A szer zô dô
A szer zô dô fél az a ter mé sze tes, vagy jo gi sze mély, aki a biz to sí tá -
si szer zô dés meg kö té sé re aján la tot tett, a biz to sí tá si dí jat fi ze ti, és
ezen mi nô sé gé ben a köt vé nyen fel tün tet ték.

1.1.2 A biz to sí tott sze mély(ek)
A biz to sí tott a biz to sí tá si szer zô dés ben ezen mi nô sé gé ben meg ne -
ve zett, ter mé sze tes sze mély.
Nem le het nek biz to sí tott sze mé lyek:
– a biz to sí tá si aján lat té tel idô pont já ban 80. élet évü ket be töl tött

sze mé lyek
– Ma gyaror szág te rü le tén kí vül (to váb biak ban: kül föld) mun kát

vég zô sze mé lyek és ve lük együtt tar tóz ko dó csa lád tag jaik, va la -
mint bár mi lyen ok ból tar tó san kül föl dön tar tóz ko dó sze mé lyek

– de vi za kül föl di nek mi nô sü lô sze mé lyek, amennyi ben a ma gyaror -
szá gi gyógy ke ze lé si költ sé gek re nem ren del kez nek a jog sza bá -
lyok ban meg ha tá ro zott mér té kû fe de zet tel, vagy ezen költ sé gek
kiegyen lí té sé re al kal mas biz to sí tás sal

1.1.3 A se gít ség nyúj tá si szol gál ta tó
A se gít ség nyúj tá si szol gál ta tó az a jo gi sze mély, aki a biz to sí tó val
szer zô dé ses kap cso lat ban áll és a se gít ség nyúj tá si szol gál ta tá sok
vo nat ko zá sá ban a biz to sí tót kép vi se li.
A se gít ség nyúj tá si szol gál ta tá so kat ki zá ró la go san a se gít ség nyúj tá -
si szol gál ta tó nyújt ja.

1.1.4 A biz to sí tá si szol gál ta tás jo go sult ja
A biz to sí tó szol gál ta tá sá ra a szer zô dés ben meg ne ve zett biz to sí tott
sze mély jo go sult, il let ve a biz to sí tott ha lá la ese tén a szer zô dés ben
meg je lölt sze mély, vagy a biz to sí tott örö kö se.
A fel té te lek alap ján nyúj tott biz to sí tá si szol gál ta tá so kat a biz to sí tó
a szám lát kiál lí tó se gít ség nyúj tá si szol gál ta tó nak fi ze ti ki. Ki vé telt
ké pez, ha a se gít ség nyúj tá si szol gál ta tó jó vá ha gyá sá val egyen lí tet -
ték ki a szám lát, eb ben az eset ben a se gít ség nyúj tá si szol gál ta tó –
a szer zô dés ben meg ha tá ro zott összeg mér té kéig – a szám la
kiegyen lí tô jé nek té rí ti meg a költ sé ge ket.

1.2 A biz to sí tá si szer zô dés tar ta ma
A biz to sí tá si szer zô dés – et tôl el té rô ki kö tés hiá nyá ban – ha tá ro zott
tar ta mú. A biz to sí tá si idô szak legalább 1 nap, leg fel jebb 1 év.
A biz to sí tás tar ta ma alatt – a kül föl di uta zás ide jé re – biz to sí tot tan -
ként egy szer zô dés köt he tô. Amennyi ben en nek el le né re a biz to sí -

tott több szer zô dés sel ren del ke zik, a biz to sí tó leg fel jebb egy szer -
zô dés alap ján nyújt szol gál ta tást.

1.3 Díj fi ze tés
A biz to sí tás egy sze ri dí jú. A biz to sí tás dí ja a szer zô dés kö tés kor ese -
dé kes.
A biz to sí tó a biz to sí tá si dí jat az ér vé nyes díj táb lá zat alap ján szá mít -
ja, amit kü lö nö sen a kül föl dön töl tött na pok szá ma és a szer zô dés -
ben meg ha tá ro zott biz to sí tá si szol gál ta tá sok kö re ha tá roz meg.
A biztosító pótdíjat számíthat fel a biztosított kora és a külföldi
utazás cél or szága, valamint egyéb aktív szabadidős, hob-
bytevékenység alapján.
A biz to sí tó vissza té rí ti a tel jes biz to sí tá si dí jat, amennyi ben a szer -
zô dô ezen igé nyét a koc ká zat vi se lés kez de te elôtt a biz to sí tá si köt -
vény sér tet len és hiány ta lan leadá sá val egyide jû leg a szer zô dés kö -
tés he lyén be je len ti.
A biz to sí tó vissza té rí ti a biz to sí tá si díj ará nyos ré szét a fel nem
hasz nált na pok ra, amennyi ben a szer zô dô ezen igé nyét a biz to sí -
tá si köt vény sér tet len és hiány ta lan leadá sá val egyide jû leg a szer -
zô dés kö tés he lyén be je len ti. Az el sô fel nem hasz nált nap nak a biz -
to sí tá si köt vény leadá sa te kin ten dô. A be je len tés nek tar tal maz nia
kell a biz to sí tott nyi lat ko za tát, mi sze rint a szer zô dés alap ján nem
tá maszt szol gál ta tá si igényt a biz to sí tó val szem ben. 15 nap nál rö -
vi debb tar ta mú biz to sí tá si szer zô dés ese tén nincs le he tô ség a rész  -
le ges díj vissza té rí tés re.

1.4 A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se

1.4.1 A koc ká zat vi se lés kez de te
A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se az aján lat és a biz to sí tá si díj a biz to sí -
tó hoz va ló beér ke zé sét kö ve tôen kez dô dik, avagy az aján la ton
meg je lölt idô pont ban, amennyi ben a biz to sí tás el sô dí ja a biz to sí -
tó szám lá já ra a koc ká zat vi se lés kez de téig be folyt, fel té ve, hogy a
szer zô dés lét re jött.
Ha a szer zô dô fél az el sô dí jat a biz to sí tó kép vi se lô jé nek fi zet te be,
a dí jat leg ké sôbb a fi ze tés nap já tól szá mí tott 4. na pon a biz to sí tó
szám lá já ra, il let ve pénz tá rá ba beér ke zett nek kell te kin te ni.

1.4.2 A biz to sí tó koc ká zat vi se lé sé nek meg szû né se
A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se, és egy ben a biz to sí tá si szer zô dés
meg szû nik:
– a biz to sí tá si tar tam le jár tá val, az aján la ton meg je lölt idô pont ban.

1.5 Köz lé si kö te le zett ség
Szer zô dés kö tés kor a szer zô dô és a biz to sí tott kö te les a biz to sí tás
el vál la lá sa szem pont já ból min den olyan lé nye ges kö rül ményt,
ada tot a biz to sí tó val kö zöl ni, ame lye ket is mert vagy is mer nie kel -
lett, kü lö nö sen a biz to sí tó ál tal írás ban fel tett kér dé sek vo nat ko zá -
sá ban. 
A biz to sí tó jo go sult – a biz to sí tá si ve szély kö zös ség vé del mé nek ér -
de ké ben – a kö zölt ada tok el lenôr zé sé re, mely re a szer zô dés kö tés -
kor a szer zô dô és a biz to sí tott fel ha tal maz za a biz to sí tót.
A biz to sí tott az egész sé gi ál la po ta vo nat ko zá sá ban fel men ti az ôt
ke zelt és a jö vô ben ke ze lô or vost, kór há zat egyéb egész ség ügyi in -
téz ményt, tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze tô he lyet az or vo si ti tok tar tás
alól, va la mint má sik biz to sí tót a biz to sí tá si ti tok tar tás alól.
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A biz to sí tott/szer zô dô kö te les a biz to sí tás tar ta ma alatt – nem biz -
to sí tá si ese mény nek szá mí tó – a biz to sí tás el vál la lá sa szem pont já -
ból min den lé nye ges kö rül mény ben, adat ban be kö vet ke zett vál to -
zást a biz to sí tó nak írás ban, 5 mun ka napon belül be je len te ni, kü lö -
nös te kin tet tel a biz to sí tá si aján la ton fel tün te tett ada tok ra, kö rül -
mé nyek re (lakcím, név stb.).
A köz lés re, il le tô leg a vál to zás be je len té sé re irá nyu ló kö te le zett ség
meg sér té se ese tén a biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé ge nem áll be,
ki vé ve, ha bi zo nyít ják, hogy az el hall ga tott, il let ve be nem je len tett
kö rül ményt a biz to sí tó a szer zô dés kö tés kor is mer te, vagy az nem ha -
tott köz re a biz to sí tá si ese mény be kö vet kez té ben.

2. A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSAI

A biz to sí tó a je len szer zô dés ér tel mé ben a biz to sí tá si ese mény be -
kö vet kez te kor vál lal ja a se gít ség nyúj tá si szol gál ta tó köz re mû kö dé -
sé vel a se gít ség nyúj tá si szol gál ta tá sok meg szer ve zé sét, le bo nyo lí -
tást, és a költ sé gek fe de ze tét a szer zô dés ben meg ha tá ro zott biz to -
sí tá si összeg mér té kéig. A biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé gét az
év min den nap ján, na pi 24 órá ban vál lal ja.

Je len szer zô dés ér tel mé ben
Uta zás
a biz to sí tott ál tal az ál lan dó la kó hely tôl szá mí tott 20 ki lo mé te res
kör ze ten kí vü li, a Ma gyar Köz tár sa ság ha tá rain kí vül re meg tett út,
uta zá si esz köz igény be vé te lé vel, be leért ve az ál lan dó la kó hely hez
tör té nô visszautat is.
Az ál lan dó la kó hely és a mun ka hely kö zött meg tett út nem mi nô -
sül uta zás nak.

2.1 Baleset, be teg ség

Je len szer zô dés ér tel mé ben
Baleset
A biz to sí tott sze mély aka ra tán kí vül, hir te len fel lé pô kül sô me cha -
ni kus vagy ve gyi ha tás, mely nek kö vet kez té ben a biz to sí tott egy
éven be lül meg hal vagy tes ti sé rü lést, egész ség ká ro so dást szen -
ved.

Sú lyos meg be te ge dés
A biz to sí tott egész sé gi ál la po tá ban hir te len be kö vet ke zô, nem
várt, ked ve zôt len vál to zás – akut meg be te ge dés –, mely sür gôs or -
vo si se gít ség, sza kor vo si el lá tás hiá nyá ban to váb bi egész ség rom -
lást okoz, ha lál hoz ve zet het.
A biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé ge azon pa na szok, be teg sé gek
vo nat ko zá sá ban, me lyek az uta zás meg kez dé se elôt ti hat hó na pon
be lül már fennál ló, or vo si ke ze lést igény lô baleset, be teg ség ered -
mé nye ként kö vet kez tek be, nem áll fenn.
A biz to sí tó szol gál ta tá sai a biz to sí tott balese te és sú lyos meg be te -
ge dé se vo nat ko zá sá ban áll nak fenn.
A szol gál ta tás ról va ló dön tés
A se gély hí vó szá mon hí van dó or vo si ügye let ve ze tô hoz dön tést
or vo si szem pont ból, a biz to sí tó szol gál ta tá sá nak for má já ról és faj -
tá já ról.

2.1.1 A biz to sí tó koc ká zat vi se lé sé nek te rü le ti ha tá lya
A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se ki ter jed Ma gyaror szág te rü le tén kí vül az
egész vi lág ra. 

2.1.2 A biz to sí tá si ese mény és a biz to sí tó szol gál ta tá sai

2.1.2.1 Ke re sés, men tés, ki men tés
Ha biz to sí tot tat uta zá sa so rán baleset vagy sú lyos meg be te ge dés
miatt ke res ni vagy men te ni kell, ak kor a biz to sí tó meg szer ve zi a le -

he tô leg ha té ko nyabb se gít sé get, és ezért a köt vény ben meg ha tá -
ro zott mér té kig át vál lal ja a költ sé ge ket. En nek ke re té ben a biz to sí -
tó té rí ti a biz to sí tott sze mély fel ku ta tá sá nak és a leg kö ze lebb fek -
vô gép jár mû vel jár ha tó útig vagy a baleset hely szí né hez leg kö ze -
lebb fek vô kór há zig tör té nô el szál lí tá sá nak iga zolt költ sé geit. Ha
or vo si lag in do kolt, il let ve a baleset hely szí né bôl ere dôen szük sé -
ges, ak kor a men tés bár mi lyen mó don ki vi te lez he tô.

2.1.2.2 Kül föld rôl va ló ha za szál lí tás, men tô au tó val tör té nô szál lí tás
Ha biz to sí tott nak uta zá sa so rán baleset vagy sú lyos meg be te ge dés
miatt azon na li be teg szál lí tás ra van szük sé ge (be leért ve a men tô au tó -
val, kül föld rôl tör té nô ha za szál lí tást is), ak kor a biz to sí tó meg szer ve zi
a se gély nyúj tást, és át vál lal ja a költ sé ge ket.
A biz to sí tá si fe de zet ilyen eset ben ki ter jed a re pü lô gé pes be teg -
szál lí tás ra is.
Biz to sí tó ezen biz to sí tá si összeg ke re té ben, or vo si szem pont ból
szük sé ges és or vos ál tal el ren delt re pü lô gé pes be teg szál lí tást kí nál
a la kó he lyig vagy a meg be te ge dés, il let ve baleset spe ciá lis ese té re
kü lö nö sen al kal mas be ren de zés sel ren del ke zô kór há zig. Eb be be -
leér ten dô a re pü lés so rán szük sé ges ápo lás és or vo si el lá tás az zal a
fel té tel lel, hogy a biz to sí tott sze mélyt köz vet len élet ve szély, avagy
sú lyos egész ség ká ro so dás fe nye ge ti.
Ezen biz to sí tá si összeg ke re té ben egyéb szük sé ges men tô esz kö zök
(men tô au tó, ha jó, stb.) költ sé geit is fe de zi a biz to sí tó.
A re pü lô gé pes be teg szál lí tás szük sé ges sé gé rôl a se gély hí vó szá -
mon elér he tô ügye le tes or vo sok dön te nek, ôk vá laszt ják ki a meg -
fe le lô szál lí tó esz közt is. A biz to sí tá si fe de zet ki ter jed a ha za szál lí tás
költ sé gei re is. Ha a biz to sí tot tat me net rend sze rû re pü lô gép já ra ton
szál lít ják vissza kül föld rôl, ak kor a biz to sí tó vál lal ja egy fô, ve le uta -
zó, a biz to sí tott sze méllyel kö zös ház tar tás ban élô csa lád tag uta zá -
sá val já ró több let költ sé ge ket, amennyi ben ez or vo si lag in do kolt.
Men tô re pü lô gép pel tör té nô be teg szál lí tás ese tén is csat la koz hat a
be teg hez kí sé rô, amennyi ben a gé pen a hely vi szo nyok ezt megen -
ge dik és or vo si lag in do kolt.

2.1.2.3 Szál lí tás át he lye zés cél já val
A biz to sí tó meg szer ve zi a biz to sí tott uta zá sa so rán balese té vel
vagy sú lyos meg be te ge dé sé vel kap cso la tos, or vo si szem pont ból
cél sze rû és szük sé ges má sik kór ház ba, la kó hely re, a la kó hely hez
leg kö ze leb bi kór ház ba tör té nô át szál lí tást, va la mint át vál lal ja a bi -
zo nyít ha tóan a be teg ség gel/sé rü lés sel, il let ve a szál lí tás sal kap cso -
la tos egyéb fel me rült költ sé ge ket. A szol gál ta tás ról és a meg fe le lô
szál lí tó esz köz rôl min den eset ben a se gély hí vó szá mon elér he tô
ügye le tes or vos dönt.
A biz to sí tá si fe de zet ki ter jed a re pü lô gé pes át szál lí tás ra is; ez azt a
szál lí tást je len ti, amely nek so rán a be teg az ôt el sô ként el lá tó kór -
ház ból át ke rül egy köz pon ti kór ház ba vagy egy olyan spe ciá lis te -
rü let re sza ko so dott osz tály ra, amely az utó ke ze lés hez elég sé ges
fel sze relt ség gel ren del ke zik.

2.1.2.4 Holt test ha za szál lí tá sa
Ha biz to sí tott uta zá sa so rán baleset vagy sú lyos meg be te ge dés kö -
vet kez té ben el ha lá lo zik, a biz to sí tó a hoz zá tar to zók kí ván sá ga sze -
rint meg szer ve zi a holt test ha za szál lí tá sát ma gyaror szá gi te met ke -
zé si hely re, il let ve la kó he lyé re, vagy át vál lal ja a kül föl di te me tés
költ sé geit. A fel me rü lô összes költ sé get a biz to sí tó át vál lal ja.

2.1.2.5 Kis ko rú gyer mek, csa lád ha za szál lí tá sa
Ha az uta zás so rán a biz to sí tott sze méllyel uta zó 14 éves kor alat -
ti gyer mek(ek)rôl a biz to sí tott sze mély ha lá la, balese te vagy sú lyos
meg be te ge dé se kö vet kez té ben sem a biz to sí tott sze mély, sem a
ve le együtt uta zó, ve le kö zös ház tar tás ban élô csa lád tag nem tud
gon dos kod ni, ak kor a biz to sí tó meg szer ve zi, hogy a gyer me ket kí -
sé rô vel az ál lan dó la kó hely re ha za szál lít sák. A biz to sí tó a szol gál ta -
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tás so rán fel me rü lô költ sé ge ket – a kí sé rô vel kap cso la tos költ sé ge -
ket be leért ve – át vál lal ja.
Biz to sí tó ak kor is felajánl ja ezt a szol gál ta tást, ha sa ját jár mû vel va -
ló uta zás ese tén a biz to sí tott sze mély, mint egye dü li gép jár mû ve ze -
tô, baleset vagy sú lyos meg be te ge dés miatt ve ze tés kép te len né vá -
lik, és uta sait, a ve le kö zös ház tar tás ban élô csa lád ta go kat a hely szí -
nen lé vô gép jár mû vel egye tem ben ha za kell szál lí ta ni.

2.1.2.6 Or vo si ke ze lés költ sé gei
Ha a biz to sí tott uta zá sa so rán baleset vagy sú lyos meg be te ge dés
kö vet kez té ben kór há zi tar tóz ko dás vagy já ró be teg-ke ze lés vá lik
szük sé ges sé, ak kor a biz to sí tó meg szer ve zi az or vo si ke ze lést és az
ez zel kap cso lat ban fel me rü lô költ sé ge ket (or vo si vizs gá lat, gyógy -
szer, el lá tás) a köt vény ben meg ha tá ro zott össze gig át vál lal ja. 
A biz to sí tó vál lal ja a fen ti biz to sí tá si ese mény be kö vet kez té vel
szük sé ges sé vá ló azon gyógy sze rek be szer zé sét és a biz to sí tott il -
let ve ke ze lô or vo sa ren del ke zé sé re bo csá tá sát, me lyek a hely szí nen
nem sze rez he tôek be. A biz to sí tó szol gál ta tá sa csak a szer ve zés,
kéz be sí tés és a vám ke ze lés költ sé gei re ter jed ki, a gyógy szer árá ra
és az ez zel kap cso la tos költ sé gek re (vám, adó stb.) nem. 
A biz to sí tó nem kö te les szol gál ta tást nyúj ta ni, ha a ke ze lés olyan
be teg sé gek il let ve balese ti kö vet kez mé nyek miatt vá lik szük sé ges -
sé, ame lyek a kül föl di tar tóz ko dást köz vet le nül megelô zô hat hó -
na pon be lül or vo si ke ze lés vagy el lenôr zés alatt áll tak.
Ugyanez vo nat ko zik a ter hes sé gi pa na szok ra és a szü lés re. Fo gá -
sza ti pa nasz ese tén csak sür gôs sé gi eset ben ad fe de ze tet a biz to sí -
tó fo gan ként 150 euróig, ma xi mum 3 fog ese té ben.

2.1.2.7 Be teg lá to ga tás
Ha a biz to sí tott uta zá sa so rán baleset vagy sú lyos meg be te ge dés
miatt 10 nap nál to vább tar tó kór há zi tar tóz ko dás vá lik szük sé ges -
sé, ak kor a biz to sí tó meg szer ve zi egy sze mély uta zá sát a kór há zi
tar tóz ko dás hely szí né re, és on nan vissza az ál lan dó la kó he lyé re. A
biz to sí tó ezen úti-, és szál lás költ sé get a köt vény ben meg ha tá ro -
zott össze gig át vál lal ja.

2.1.2.8 Tar tóz ko dás meg hosszab bí tá sa
Ha a biz to sí tott uta zá sa so rán balese tet vagy sú lyos meg be te ge -
dést szen ved, amely nem te szi le he tô vé a meg fe le lô be teg szál lí -
tást, és az ál lan dó la kó hely re va ló ha zauta zás nem kezd he tô meg
az ere de ti leg ter ve zett idô pont ban, ak kor a biz to sí tó meg szer ve zi
az eset le ges to váb bi tar tóz ko dást és a szál lást. A biz to sí tó a szám -
lá val iga zolt, a ha zauta zás sal kap cso la tos több let költ sé ge ket a köt -
vény ben meg ha tá ro zott össze gig át vál lal ja.

2.1.2.9 Uta zás meg sza kí tá sa/visszauta zás
Ha a biz to sí tott sze mély uta zá sát az elô re el ter ve zett idô pont nál
ko ráb ban kény te len be fe jez ni, mert ô ma ga, vagy a ve le kö zös
ház tar tás ban élô csa lád tag ja hir te len, sú lyo san meg be teg szik, bal -
ese tet szen ved vagy el ha lá lo zik, vagy mert je len tôs va gyo ni kár ér -
te, vagy mert a cél hely szí nen hir te len há bo rú vagy bel sô za var gás
tört ki vagy ter mé sze ti ka taszt ró fa kö vet ke zett be, ak kor a biz to sí -
tó meg szer ve zi a ha zauta zást. A biz to sí tó a köt vény ben meg ha tá -
ro zott össze gig át vál lal ja az ere de ti leg ter ve zett visszauta zás költ -
sé gein túl me nôen fel me rü lô, a visszauta zás sal kap cso la tos több let -
költ sé get.

2.1.3 So fôr kül dés, au tós se gély vo nal in for má ció, au tó men tô kül dé se
Amennyi ben a biz to sí tott uta zá sa so rán balese té bôl, vagy be teg -
sé gé bôl ki fo lyó lag nem ké pes sze mély au tó ját ha za ve zet ni, il let ve
ez or vo si lag nem in do kolt, a biz to sí tó meg szer ve zi és 100000 Ft-
ig át vál lal ja egy ál ta la meg je lölt sze mély/so fôr kiuta zá sát, aki a biz -
to sí tott sze mély au tó ját ha za ve ze ti. Amennyi ben nem várt ese -
mény bôl ki fo lyó lag a biz to sí tott sze mély au tó ja moz gás kép te len né

vá lik, a biz to sí tó megad ja a leg kö ze leb bi au tó men tô/szak szer viz
te le fon szá mát, ké rés re au tó men tôt küld, mely nek költ sé gei a biz -
to sí tot tat ter he lik.

2.2 Uta zás

2.2.1 A biz to sí tó koc ká zat vi se lé sé nek te rü le ti ha tá lya
A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se Ma gyaror szág te rü le tén kí vül az egész
vi lág ra ki ter jed.

2.2.2 A biz to sí tá si ese mény és a biz to sí tó szol gál ta tá sai

2.2.2.1 Útiokmányok pót lá sá nak költ sé ge
Ha a biz to sí tott sze mély kül föl di uta zá sa so rán el vesz ti hi va ta los
ira tait, me lyek uta zá sa foly ta tá sá hoz nél kü löz he tet le nek (út le vél,
sze mé lyi iga zol vány, jo go sít vány) a biz to sí tó se gít sé get nyújt az
ira tok új bó li be szer zé sé hez. Az új bó li be szer zés költ sé geit (il le ték -
bé lyeg, fény kép) a köt vény ben meg ha tá ro zott össze gig a biz to sí -
tó meg té rí ti.

2.2.2.2 Jo gi ta nács adás*
A biz to sí tó jo gi ta nács adást szer vez meg a biz to sí tott sze mély ré -
szé re, amennyi ben ma gán jel le gû kül föl di uta zá sa so rán a biz to sí -
tá si szol gál ta tás sal vagy az el le ne in dí tott ha tó sá gi el já rás sal kap -
cso lat ban vá lik szük sé ges sé.
A ta nács adó el sô ta nács adá sá val kap cso lat ban kül föl dön fel me rü -
lô költ sé ge ket a köt vény ben meg ha tá ro zott össze gig a biz to sí tó
meg té rí ti.

2.2.2.3 Óva dék
Amennyi ben a biz to sí tott sze mély el len kül föl di uta zá sa so rán sza -
bály sér tés vagy gon dat lan ság ból el kö ve tett bûn cse lek mény vád já -
val el já rás in dul meg, a biz to sí tó a köt vény ben meg ha tá ro zott
összeg mér té kéig vál lal ja a biz to sí tott ter hé re megál la pí tott óva -
dék vagy ha son ló biz to sí ték meg fi ze té sét.
Az óva dé kot a biz to sí tott sze mély a ki fi ze tés tôl szá mí tott 6 hó na -
pon be lül kö te les a biz to sí tó ré szé re vissza fi zet ni.

2.2.2.4 Vissza hí vás uta zás ról
Ha a biz to sí tott sze méllyel kö zös ház tar tás ban élô csa lád tag vagy
kö ze li hoz zá tar to zó já nak ha lá la, hir te len sú lyos meg be te ge dé se
vagy a biz to sí tott sze mély va gyo ná nak je len tôs mér té kû ká ro so dá -
sa miatt szük sé ges sé vá lik a biz to sí tott kül föl di uta zás ról va ló vis-
sza hí vá sa, a biz to sí tó a kö ze li hoz zá tar to zó írás be li ké ré sé re meg -
te szi a szük sé ges in téz ke dé se ket az e cél ra al kal mas esz kö zök ál tal,
és 100%-ig át vál lal ja az ez zel kap cso lat ban fel me rü lô költ sé ge ket.

2.2.2.5 Tol mács szol gá lat
A biz to sí tó vál lal ja, hogy a biz to sí tott sze mély nek kül föl di uta zá sa
so rán a biz to sí tá si szol gál ta tás sal vagy az el le ne in dí tott ha tó sá gi
el já rás sal kap cso lat ban tol má csot bo csát ren del ke zé sé re. Az ez zel
kap cso lat ban fel me rü lô költ sé ge ket a köt vény ben meg ha tá ro zott
össze gig a biz to sí tó vi se li.

2.2.2.6 Privát felelősségbiztosítás
Amennyi ben Biz to sí tott sze mély kül föl di tar tóz ko dá sa so rán, gon -
dat la nul más sze mély nek balese tet okoz, mely alap ján biz to sí tott
el len kár té rí té si igényt nyúj ta nak be, a biz to sí tó át vál lal ja a szám -
lá val iga zolt gyó gyá sza ti (fo gá sza ti, se bé sze ti, kór há zi, rönt gen,
be teg szál lí tá si, ápo lá si) és te met ke zé si költ sé ge ket, amennyi ben a
Ma gyar Köz tár sa ság tör vé nyei sze rint is kár té rí tés re kö te lez he tô a
biz to sí tott.
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2.2.2.7 Háború, belsô zavargás estén
A biztosított kármegelôzési és kárenyhítési kötelezettségének tesz
eleget. Amennyiben a célhelyszínen hirtelen háború vagy belsô
zavargás tör ki, vagy természeti katasztrófa következik be, és emi-
att a biztosított megszakítva az uta zá sát az elôre tervezett
idôpontnál korábban kénytelen visszautazni. Ebben az eset ben a
biztosító, a biztosított hazaérkezését követôen megtéríti a hazau-
tazás iga zolt költségeit, maximum 500000 Ft összeghatárig. A
hazautazás meg szer ve zé sét a biztosító nem tudja garantálni és az
utazási költségeknek az 500000 Ft-on felüli részét átvállalni.
Bejelentési kötelezettség ebben az esetben is terheli a biztosítottat!

3. A BIZTOSÍTÓ MENTESÜLÉSE, KIZÁRÁSOK

A biz to sí tó men te sül a szol gál ta tás (egé szé nek vagy ará nyo san egy
ré szé nek) meg fi ze té sé nek kö te le zett sé ge alól, amennyi ben bi zo -
nyít ja, hogy
– a biz to sí tá si ese mény kö vet kez té ben fel me rü lô költ sé gek más

tel je sí té si kö te le zett ál tal meg té rül nek (pl. or szá gok kö zöt ti szer -
zô dés, tár sa da lombiz to sí tás, má sik biz to sí tás – fe le lôs ség-, uta zá -
si biz to sí tás), ki vé telt ké pez a baleset biz to sí tás; amennyi ben a
biz to sí tó a kárt meg té rí tet te, ôt il le tik meg azok a jo gok, ame lyek
a biz to sí tot tat il let ték meg a ká rért fe le lôs sze méllyel szem ben,
ki vé ve, ha ez a biz to sí tot tal kö zös ház tar tás ban élô hoz zá tar to zó 

– a biz to sí tá si ese ményt a szer zô dô il let ve a biz to sí tott jog el le nes,
szán dé kos vagy sú lyo san gon dat lan ma ga tar tá sa idéz te elô, kü -
lö nö sen:
• a biz to sí tott szán dé ko san el kö ve tett sú lyos bûn cse lek mé nyé vel

össze füg gés ben
• a biz to sí tott ká bí tó sze res vagy it tas ál la po tá val köz vet len oko -

za ti össze füg gés ben
• ve ze tôi en ge dély nél kü li gép jár mû ve ze tés köz ben

A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se – el len ke zô ki kö tés hiá nyá ban – nem
ter jed ki azon biz to sí tá siese mé nyek re me lyek össze füg gés ben áll -
nak az aláb biak kal:
– a jog sza bály sze rint io ni zá ló nak mi nô sü lô su gár zás köz vet len

vagy köz ve tett ha tá sa,
– nuk leá ris ener gia,
– har ci cse lek mé nyek, pol gár há bo rú, bel sô za var gá sok, or szá gok

kö zöt ti há bo rú, ter ror cse lek mé nyek
– bio ló giai fegy ver ál tal oko zott cse lek mé nyek
– ter mé sze ti ka taszt ró fa
– a biz to sí tott bár mely el me be li rend el le nes sé ge
– fel me rü lô nem-va gyo ni kár
– a ter hes ség gel (an nak bár mely sza ka szá val) kap cso lat ban be kö -

vet ke zô biz to sí tá si ese mé nyek
– a biz to sí tott sze mély azon be teg sé gei nek ered mé nye ként be kö -

vet ke zô biz to sí tá si ese mény, mely be teg ség az uta zás meg kez dé -
sét megelô zô hat hé ten be lül lé pett fel, és/vagy az uta zás meg -
kez dé se elôtt fennállt.

– az or szá gos, nem zet kö zi sport ver se nye ken va ló rész vé tel, il le tô -
leg az ar ra va ló fel ké szü lés, edzés so rán be kö vet ke zô biz to sí tá si
ese mény

– különösen kockázatos sporttevékenység, hobby (extrém sport),
mint külö nö sen a barlangászat, búvárkodás, szikla- és
hegymászás – hegymászásnak minő sül a hegyvidéken történő
túrázás, amennyiben annak során a biztosított kijelölt turis-
taútról letér vagy az útviszonyok speciális felszerelés használatát
indokolják (pl. kötélbiztosítás, jégcsákány, hágóvas)
hegymászásnak minősül továbbá a Klettersteig (Via Ferrata) jel-
legű útvonalakon, valamint a 3500 mé ter tengerszínt feletti
magasság fölött történő túrázás –, bungee jumping, továbbá
motoros meghajtású szárazföldi-, vízi-, vagy motoros vagy,
motor nélküli légi járművek használatával járó, rendkívüli

felkészültséget és tudást fel té telező sportágak űzése, valamint
kerékpározás – kivételt képez az adott ország szabályainak
megfelelően, kerékpározásra kijelölt kerékpárúton, vagy közúton
történő kerékpározás közben bekövetkezett biztosítási esemény.

– pótdíj mellett lehetőség van az alábbi aktív szabadidős- és
hobby tevé keny ségek biztosítására a Plus és a Lux módozatoknál:
vadvízi kajak-kenu (rodeo, river running, creek), rafting, kanyon-
ing, hydrospeed, trekking, vízitúra, tengeri kajakozás, waveski
hullámlovaglás, wakeboard, kitesurf, windsurf, vitorlázás, jetski,
vízisí, parasailing

– a biz to sí tott fegy ve res szol gá la ta so rán, a fegy ver vi se lé sé vel,
fegy ver hasz ná la tá val össze füg gés ben ál ló ese mény.

4. A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE

4.1 A biz to sí tá si igény be je len té se

A biz to sí tott/szer zô dô kö te les a kárt a le he tô sé gek hez ké pest el há -
rí ta ni, il let ve a be kö vet ke zett kár mér té két eny hí te ni.
A biz to sí tá si ese ményt ha la dék ta la nul, leg ké sôbb 24 órán be lül kell
a biz to sí tó nak je len te ni az aláb bi se gély hí vó vo na lon:

(36-1) 458-4484, 458-4485

A 24 órán túl be je len tett ese mé nyek kap csán fel me rült költ sé -
ge ket a biz to sí tó ma xi mum 300 euróig vál lal ja! 
A biz to sí tott/szer zô dô sze mély tel jes kö rû és a va ló ság nak meg fe -
le lô tá jé koz ta tást, fel vi lá go sí tást kö te les ad ni a biz to sí tó nak a biz -
to sí tá si ese mény kö rül mé nyeit, és a biz to sí tá si szer zô dést il le tôen,
to váb bá kö te les le he tô vé ten ni a be je len tés, fel vi lá go sí tás tar tal -
má nak el lenôr zé sét. A biz to sí tá si igény be je len tô je a se gít ség nyúj -
tá si szol gál ta tó ügye le tes mun ka tár sa ré szé rôl fel tett kér dé sek re
hiány ta la nul és a va ló ság nak meg fe le lôen kö te les vá la szol ni.
A biz to sí tó kö te le zett sé ge nem áll be, amennyi ben a biz to sí -
tott/szer zô dô a fen tiek ben elôírt kö te le zett sé ge ket nem tel je sí ti, és
emiatt lé nye ges kö rül mé nyek ki de rít he tet le nek ké vál nak.

4.2 A biz to sí tó/se gít ség nyúj tá si szol gál ta tó a szol gál ta tás tel -
je sí té sé hez az aláb bi do ku men tu mok be nyúj tá sát kér he ti:
– köt vény
– jo go sult ság iga zo lá sa (sze mély azo nos ság iga zo lá sa)
– a biz to sí tá si ese mény rész le tes leírá sa,
– a biz to sí tá si ese mény rôl ké szült hi va ta los do ku men tu mok (pl.

rend ôr sé gi, vagy egyéb ha tó ság ál tal fel vett jegy zô könyv, ha lot -
ti anya köny vi ki vo nat, or vo si do ku men tum, a biz to sí tá si ese -
ménnyel kap cso la to san fel me rü lô költ sé ge ket iga zo ló szám lák)

– egyéb do ku men tum, ami szol gál ta tás el bí rá lá sá hoz szük sé ges

4.3 A biz to sí tó szol gál ta tá sá nak tel je sí té se

A biz to sí tó kö te les a szol gál ta tást tel je sí te ni a szol gál ta tás el bí rá lá -
sá hoz szük sé ges utol só do ku men tum kéz hez vé te lé tôl szá mí tott 15
na pon be lül.

5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5.1 Nyi lat ko za tok
Nyi lat ko za tai kat a fe lek írá sos for má ban kö te le sek meg ten ni.

5.2 Pa nasz fó rum
A biz to sí tá si szer zô dés sel kap cso la tos pa na szo kat a biz to sí tó bár -
me lyik szer ve -zeti egy sé gé ben il let ve a Pén zü gyi Szer ve ze tek Ál la -
mi Felügye le té nél (PSZÁF) (1013 Bu da pest, Krisz ti na krt. 39.), a
Fo gyasztó védelmi Fôfelügyelôségnél (1088 Budapest, József krt. 6.),
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a Békéltetô Testületnél (1253 Budapest, Pf.: 10), valamint a bírósá-
goknál le het meg ten ni.

5.3 Il le té kes bí ró ság
Je len biz to sí tá si szer zô dés bôl ere dô jog vi ták ban ki zá ró la gos il le té -
kes ség gel a Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság, illetve hatáskörtôl füg-
gôen a Fôvárosi Bíróság  ren del ke zik.

5.4 Elévü lés
A biz to sí tás ból ere dô igé nyek elévü lé si ide je 2 év. Az elévü lé si idô
a biz to sí tá si szol gál ta tás ese dé kes sé gé tôl szá mí tan dó.

5.5 Adat vé de lem
1. Biztosítási titok minden olyan – államtitoknak nem minősülő –,

a biztosító, a viszont biztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási
szaktanácsadó ren del kezésére álló adat, amely a biztosító, a vi -
szont biztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó
egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) szemé lyi
körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy
a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire
vonatkozik.

2. A biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó
ügyfeleinek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a
biztosítási szerződéssel, an nak létrejöttével, nyilvántartásával, a
szolgáltatással összefüggnek. Az adat kezelés célja csak a biz-
tosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állo mányban
tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések
meg ítéléséhez szük séges, vagy az e törvény által meghatáro-
zott egyéb cél lehet.

3. A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül – ha
törvény más ként nem rendelkezik – titoktartási kötelezettség
terheli a biztosító, a füg get len biztosításközvetítő, a biztosítási
szaktanácsadó tulajdonosait, vezetőit, alkal mazottait és minda-
zokat, akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevé keny ségük
során bármilyen módon hozzájutottak.

4. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha
a) a biztosító, biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó

ügyfele vagy annak törvényes képviselője a kiszolgáltatható
biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan
írásban felmentést ad,

b) e törvény alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.
5. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn

a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel,
b) a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró nyomozó

hatósággal és ügyészséggel,
c) büntetőügyben, polgári ügyben, valamint a csődeljárás, illet -

ve a felszámolási eljárás ügyében eljáró bírósággal, to váb bá
a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehaj tóval,

d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel,
e) a (2) bekezdésben foglalt esetekben az adóhatósággal,
f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal,
g) a biztosítóval, a biztosításközvetítővel, a szaktanácsadóval, a

harmadik or szág beli biztosító, független biztosításközvetítő
vagy szaktanácsadó ma gyar országi képviseletével, ezek
érdek-kép viseleti szervezeteivel, illetve a biztosítási,
biztosítás köz ve títői, szaktanácsadói tevékenységgel kapcso-
latos versenyfelügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági
Versenyhivatallal,

h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,
i) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108. § (2)

bekezdésében foglalt egészségügyi hatósággal,
j) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén

a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ-
gyűjtésre felhatalmazott szervvel,

k) a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együt-
tbiztosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítókkal,

l) az e törvényben szabályozott adattovábbítások során
átadott adatok te kin tetében a kötvénynyilvántartást vezető
kötvénynyilvántartó szervvel,

m) az állományátruházás keretében átadásra kerülő biztosítási
szerződési ál lo mány tekintetében az átvevő biztosítóval,

n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez
szükséges adatok tekintetében, továbbá ezek egymásközti
átadá sával kapcsolatban a Kár ta lanítási Számlát kezelő
szervezettel, a Nemzeti Irodával, a levelező vel, az Infor -
mációs Központtal, a Kártalanítási Szervezettel, kárrendezési
meg bízottal és a kár képviselővel, illetve a károkozóval,
amennyiben az önrendel kezési jogával élve a közúti közle -
kedési balesetével kapcsolatos kárrendezés kárfelvételi
jegyzőkönyvéből a balesetben érintett másik jár mű javítási
adataihoz kíván hozzáférni,

o) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok
tekintetében a ki szer vezett tevékenységet végzővel,

p) fióktelep esetében – ha a magyar jogszabályok által
támasztott követelmé nye ket kielégítő adatkezelés feltételei
minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik
országbeli biztosító székhelye szerinti állam ren delkezik a
magyar jogszabályok által támasztott követelményeket
kielégítő adatvédelmi jogszabállyal – a harmadik országbeli
biztosítóval, biztosítás köz vetítővel, szaktanácsadóval,

q) a feladatkörében eljáró országgyűlési biztossal,
r) a kártörténetre vonatkozó adatra és a bonus-malus

besorolásra nézve a 109/A. § (2) bekezdésében szabályozott
esetekben a biztosítóval szemben, ha az a)-j), n) és r) pont-
ban megjelölt szerv vagy személy írásbeli meg kereséssel for-
dul hozzá, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biz-
tosítási szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az
adatkérés célját és jogalapját, azzal, hogy a k), l), m), p) és q)
pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért ada-
tok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles meg-
jelölni. A cél és a jogalap igazolásának minősül az adat meg -
ismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is.

(2) Az (1) bekezdés e) pontja alapján a biztosítási titok meg-
tartásának kötelezettsége abban az esetben nem áll fenn, ha
adóügyben, az adó ha tó ság felhívására a biztosítót törvényben
meghatározott körben nyilat ko zat tételi kötelezettség, illetve,
ha biztosítási szerződésből eredő adó kötelezettség alá eső
kifizetésről törvényben meghatározott adatszolgáltatási
kötelezettség terheli.
(3) A biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanác-
sadó az (1) és (5) bekezdésekben, a 156. §-ban, a 158. §-ban és
a 159. §-ban meg ha tá ro zott esetekben és szervezetek felé az
ügyfelek személyes adatait továbbíthatja.
(4) A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás keretén kívül
a (1) be kez désben meghatározott szervek alkalmazottaira is
kiterjed.
(5) A biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szak ta nács -
adó a nyo mo zó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és az
ügyészség írásbeli meg keresésére akkor is köteles haladéktalan-
ul tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási
ügylet a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény-
ben foglaltak szerinti
a) kábítószerrel visszaéléssel,
b) terrorcselekménnyel,
c) robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel,
d) lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel,
e) pénzmosással,
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f) bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncse-
lekménnyel

van összefüggésben.
(6) A biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanác-
sadó a nyomozó hatóságot a „halaszthatatlan intézkedés”
jelzéssel ellátott, külön jogszabályban előírt ügyészi jóváhagyást
nélkülöző megkeresésére is köteles tájékoztatni az általa kezelt,
az adott üggyel összefüggő, biztosítási titoknak minősülő ada-
tokról.
(7) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll
fenn abban az esetben, ha a biztosító, biztosításközvetítő és a
biztosítási szaktanácsadó az Európai Unió által elrendelt pénzü-
gyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló
törvényben meg határozott bejelentési kötelezett sé gének tesz
eleget.
(8) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll
fenn abban az eset ben, ha a magyar bűnüldöző szerv, illetőleg
az Országos Rendőr-fő ka pi tány ság – a pénzmosás meg -
előzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény-
ben meghatározott feladatkörében eljárva, vagy nemzetközi
kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv, illetőleg
külföldi Pénzügyi Információs Egység írásbeli megkeresése
teljesítése céljából – írás ban kér biztosítási titoknak minősülő
adatot a biztosítótól, amennyiben a megkeresés tartalmazza a
külföldi adatkérő által aláírt titoktartási záradékot.

6. A biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó a
személyes adatokat a biztosítási, illetve a megbízási jogviszony
fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezelheti,
ameddig a biztosítási, illetve a megbízási jogviszonnyal kapcso-
latban igény érvényesíthető.

7. A biztosító a létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos
személyes adatokat kezelhet, ameddig a szerződés létrejöttének
meghiúsulásával kap cso latban igény érvényesíthető.

8. A biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó
köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy
létre nem jött szerződéssel kap csolatos személyes adatot, ame-
lynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy
amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll ren-
delkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap. 

9. A biztosított és a szerzôdô tudomásul veszi és hozzájárul, hogy
a biztosító a biztosítási szerzôdéssel kapcsolatos adataikat, vala -
mint a szerzôdés tárgyára vonatkozó adatokat számítógépes
nyilvántartásba vegye és azokat külföldi adatkezelôhöz, külföldi
biztosítóhoz, viszontbiztosítóhoz továbbítsa.

6. AZ UNIQA BIZTOSÍTÓ ZRT. SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI
SZOLGÁLTATÁSAIT KIEGÉSZÍTÔ POGGYÁSZBIZTOSÍTÁS
FELTÉTELEI

Je len fel té te le ket – el len ke zô ki kö tés hiá nyá ban – az UNIQA
Biztosító Zrt. (to váb biak ban: biz to sí tó) se gít ség nyúj tá si szol gál ta -
tá sai hoz köt he tô kiegé szí tô poggyász  biz to sí tá si szer zô dé sei re kell
al kal maz ni.

6.1 A biz to sí tó koc ká zat vi se lé sé nek te rü le ti ha tá lya
A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se ki ter jed Ma gyaror szág te rü le tén kí vül az
egész vi lág ra.

6.2 A biz to sí tá si ese mény, biz to sí tó szol gál ta tá sa
A biz to sí tó vál lal ja, hogy a biz to sí tott sze mély ál tal kül föl di uta zás -
ra ma gá val vitt úti poggyász el lo pá sa, el rab lá sa, baleset bôl, ele mi
kár ból ere dô meg sem mi sü lé se ese té ben a ke let ke zett kárt a köt -
vény ben meg ha tá ro zott összeg mér té kéig meg té rí ti.

Je len szer zô dés bôl ki zárt tár gyak:
– ék sze rek (ideért ve a ka ró rát)
– ne mes fé mek, drá ga kö vek
– gyûj te mé nyek
– mû vé sze ti al ko tá sok
– fi ze tô esz köz, fi ze tést he lyet te sí tô bár mi lyen esz köz (ideért ve a

kész pénzt, bank kár tyát, csek ket, bár mi lyen szol gál ta tás igény be -
vé te lé re jo go sí tó utal ványt, bér le tet, me net je gyet)

– ér ték pa pír, ta ka rék be tét
– szôr me
– ok má nyok (a 2.2.2.1 pont ban em lí tet tek ki vé te lé vel)
– sport esz kö zök (ideért ve a ke rék párt)
– mû sza ki cik kek (kü lö nö sen: vi deo ka me ra, (di gi tá lis)fény ké pe zô -

gép, lap-top, palm-top, mo bil te le fon me ne dzser kal ku lá tor)
– hang sze rek
– mun ka vég zés cél já ra szol gá ló esz kö zök
A poggyász biz to sí tás nem ter jed ki a poggyászt tá ro ló esz kö zök re
(bô rönd, táska stb.)

6.3 Je len szer zô dés bôl ki zárt ese mé nyek
– a poggyász el vesz té se, el ha gyá sa, ôri zet le nül ha gyá sá ból ere dô

el tû né se
– a gép jár mû kí vül rôl lát ha tó ré szé bôl, utas tér bôl (be leért ve a

kesz tyû tar tót is) va ló el tu laj do ní tás
– a gép jár mû le nem zárt me rev bur ko la tú cso mag te ré bôl va ló el -

tu laj do ní tás
– a gép jár mû nem me rev bur ko la tú cso mag te ré bôl va ló el tu laj do -

ní tás
– a gép jár mû cso mag te ré bôl va ló el tu laj do ní tás, ab ban az eset -

ben, ha a cso mag tér be tör té nô erô sza kos be ha to lás nem egyér -
tel mûen bi zo nyí tott

– éj sza ká ra (22 óra és reg gel 6 óra kö zött), il let ve a szál lás hely el -
fog la lá sa után ôri zet len gép jár mû fel tö ré sé bôl ere dô el tû nés

– kem pin ge zés ese tén nem a ha tó sá gi lag ki je lölt kem ping he lyen
be kö vet ke zett el tu laj do ní tás (vadkemping)

6.4 A biz to sí tá si szol gál ta tás el bí rá lá sá hoz be nyúj tan dó 
do ku men tu mok
Min den poggyász biz to sí tá si igény el bí rá lá sá hoz – a Se gít ség nyúj -
tá si szol gál ta tá sok fel té te lei ben meg ha tá ro zot ta kon túl – az aláb bi
do ku men tu mok be nyúj tá sa szük sé ges:
– név re szó ló, rész le tes (az ese mény kö rül mé nyeit, he lyét, ide jét

stb. be mu ta tó) rend ôr sé gi jegy zô könyv, ha tó sá gi irat
– az el tûnt poggyász ér té két iga zo ló szám lák (en nek hiá nyá ban a

biz to sí tó a biz to sí tott nyi lat ko za ta alap ján a ma gyaror szá gi –
KSH ál tal megál la pí tott – pót lá si ér té ket ve szi fi gye lem be)

6.5 Egyéb ren del ke zé sek
Az itt nem sza bá lyo zott kér dé sek ben az UNIQA Biztosító Zrt. Se -
gít ség nyúj tá si szol gál ta tá sai nak fel té te lei irány adóak.

7. AZ UNIQA BIZTOSÍTÓ ZRT. SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI
SZOLGÁLTATÁSAIT KIEGÉSZÍTÔ BALESET-BIZTOSÍTÁS
FELTÉTELEI

Je len fel té te le ket – el len ke zô ki kö tés hiá nyá ban – az UNIQA
Biztosító Zrt. (to váb biak ban: biz to sí tó) se gít ség nyúj tá si szol gál ta -
tá sai hoz köt he tô kiegé szí tô baleset-biz to sí tá si szer zô dé sek re kell
al kal maz ni.

7.1 A biz to sí tó koc ká zat vi se lé sé nek te rü le ti ha tá lya
A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se az egész vi lág ra ki ter jed.
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7.2 A biz to sí tá si ese mény, a biz to sí tó szol gál ta tá sa
A biz to sí tó a biz to sí tott baleset bôl ere dô el ha lá lo zá sa ese tén a köt -
vény ben fel tün te tett biz to sí tá si össze get fi ze ti meg.
A biz to sí tó a biz to sí tott baleset bôl ere dô 50%-os vagy azt meg ha -
la dó mér té kû ma ra dan dó egész ség ká ro so dá sá nak be kö vet ke zé se
ese tén – az egész ség ká ro so dás mér té ké tôl füg get le nül a szer zô -
dés ben meg ha tá ro zott biz to sí tá si össze get fi ze ti ki.
A biztosítási szolgáltatás egy összegben vehető fel. 
Standard módozat esetében 1000000 HUF,  
Plusz módozat esetében 2000000 HUF, 
Lux módozat esetében pedig 4000000 HUF 
egy összegben fizetendő biztosítási összeg 

Je len szer zô dés ér tel mé ben ma ra dan dó egész ség ká ro so dás nak mi -
nô sül:
– baleset tel köz vet len oko za ti össze füg gés ben fel lé pô olyan egész -

ség ká ro so dás, amely a tes ti vagy szel le mi tel je sí tô ké pes ség tar tós
(ma ra dan dó) ká ro so dá sá hoz ve zet.

– a be kö vet ke zett rok kant ság, ill. egész ség ká ro so dás szá za lé ka a
fel so rolt test ré szek és ér zék szer vek el vesz té se vagy funk ció kép te -
len sé ge ese tén az összes kö rül ményt fi gye lem be ve vô or vo si
vizs gá lat alap ján, az aláb bi táb lá zat irány mu ta tó mér té ke alap ján
ke rül megál la pí tás ra:
Mind két szem lá tó ké pes sé gé nek tel jes el vesz té se 100%
Egyik szem lá tó ké pes sé gé nek tel jes el vesz té se 50%
Mind két fül hal ló ké pes sé gé nek tel jes el vesz té se 60%
Egyik fül hal ló ké pes sé gé nek tel jes el vesz té se 30%
Szag ló ér zék tel jes el vesz té se 10%
Ízlelôképesség tel jes el vesz té se 5%
Egy kar váll ízü let tôl va ló tel jes el vesz té se vagy tel jes 
mû kö dés kép te len sé ge 70%

Egy kar kö nyök ízü let fölöttig va ló tel jes el vesz té se
vagy tel jes mû kö dés kép te len sé ge 65%

Egy kar kö nyök ízü let alattig va ló tel jes el vesz té se
vagy tel jes mû kö dés kép te len sé ge 60%

Egyik kéz tel jes el vesz té se 55%
Hü velyk ujj el vesz té se 20%
Mu ta tó uj jak el vesz té se 10%
Töb bi ujj el vesz té se, egyen ként 5%
Egy láb comb kö zép fölöttig va ló tel jes el vesz té se
vagy tel jes mû kö dés kép te len sé ge 70%

Egy láb comb kö zé pig va ló tel jes el vesz té se 
vagy tel jes mû kö dés kép te len sé ge 60%

Egyik láb tér dig el vesz té se %
Egyik láb szár térd alattig tör té nô el vesz té se 45%
Láb fej el vesz té se 40%
Nagy ujj el vesz té se 5%
Má sik láb ujj el vesz té se 2%

– test ré szek vagy ér zék szer vek rész le ges el vesz té se vagy funk ció -
csök ke né se ese tén a táb lá zat ban megadott mér ték meg fe le lô
szá za lé ka ve he tô fi gye lem be

– a táb lá zat ban nem rög zí tett szer vek vagy test ré szek el vesz té se,
funk ció csök ke né se ese tén a biz to sí tó or vos szak ér tô je ál la pít ja
meg, hogy a biz to sí tott nor mál tes ti vagy szel le mi tel je sí tô ké pes -
sé ge mi lyen mér ték ben csök kent

– ha azo nos baleset kö vet kez té ben több funk ció is csök kent, ak kor
a táb lá zat alap ján megál la pí tott rok kant sá gi fo kok összeadód nak

– a biz to sí tó or vos szak ér tô jé nek megál la pí tá sa füg get len min den
más or vo si és tár sa da lom biz to sí tá si szerv megál la pí tá sá tól

– amennyi ben a baleset so rán olyan funk ciók, test ré szek ká ro sod -
nak, me lyek mû kö dô ké pes sé ge már a baleset elôtt csök kent volt,
ak kor az elô ze tes rok kant ság mér té ke a táb lá zat alap ján le vo nás ra
ke rül a szol gál ta tás meg ha tá ro zá sá nál.

A ma ra dan dó egész ség ká ro so dás mér té ké nek, vég le ges megál la -
pí tá sá ra a biz to sí tá si ese ményt kö ve tô egy év el tel té vel ke rül sor.
Ezen tar ta mon be lül – a vár ha tó igény fi gye lem be vé te lé vel – elô -
leg fi zet he tô.
A ma ra dan dó egész ség ká ro so dás ese tén a biz to sí tott jo go sult
éven te, de leg fel jebb a biz to sí tá si ese ményt kö ve tô má so dik évig
ál la po tát fe lül vizs gál tat ni, s rosszab bo dás ese tén szol gál ta tá si
igényt be je len te ni.
Ha be le set kö vet kez té ben a biz to sí tott meg hal, rok kant sá gi szol -
gál ta tás nem igé nyel he tô, a már ki fi ze tett összeg a ha lál ese ti
összeg bôl le vo nás ra ke rül.

7.3 A biz to sí tás nem ter jed ki:
– A biz to sí tott el me- vagy tu dat za va rá val, il let ve ön gyil kos sá gá val

vagy an nak kí sér le té vel, va la mint it tas sá gá val oko za ti össze füg -
gés ben be kö vet ke zô balese tek re.

– A biz to sí tot tat szán dé kos bûn cse lek mény el kö ve té se vagy an nak
kí sér le te so rán, az zal össze füg gés ben ért balese tek re.

– Há bo rús vagy pol gár há bo rús ese mé nyek, ter ror cse lek mé nyek il -
let ve bio ló giai fegy ver ál tal köz vet le nül vagy köz vet ve oko zott
balese tek re, to váb bá azon bel sô za var gá sok, tün te té sek miatt
be kö vet ke zô balese tek re, me lyek ben a biz to sí tott ak tí van részt
vett.

– Mo tor nél kü li és mo to ros re pü lô gé pek kel, re pü lô szer ke ze tek kel,
sár kány re pü lô vel, min den faj ta ej tô er nyôs ug rás so rán, va la mint
re pü lô gép sze mély ze te ként el szen ve dett balese tek re.

– A ra dioak tív mag ener gia, io ni zá ló su gár zás ál tal köz vet ve vagy
köz vet le nül oko zott balese tek re.

– Nap szú rás, hô gu ta, nap su gár ál ta li égés, fa gyás okoz ta sé rü lé -
sek re.

– Gyógy ke ze lés- vagy gyó gyá sza ti beavat ko zás miatt be kö vet ke zô
egész ség ká ro so dá sok ra (ki vé ve, ha an nak igény be vé te lé re a szer -
zô dés ha tá lya alá tar to zó balese ti ese mény miatt volt szük ség).

– A baleset tel össze füg gés be nem hoz ha tó fer tô zé sek re, az Eu ró -
pá ban nem ho nos fer tô zé sek bôl a ro va rok csí pé sei tôl szár ma zó
be teg sé gek re.

– Szi lárd, fo lyé kony, lég ne mû anya gok szán dé kos be vé te le miat ti
mér ge zé sek re, sé rü lé sek re, ideért ve a dro go kat, ká bí tó sze re ket
is.

– Ha si- vagy al tes ti sérv re (megeme lés re), ha az baleset tel nincs
oko za ti össze füg gés ben.

– Porc ko rong sé rü lé sek re, to váb bá nem balese ti ere de tû vér zé sek -
re és agy vér zés re.

– A ver seny sze rû spor to lás, edzés köz ben be kö vet ke zett balese-
tek re.

– A biz to sí tott fegy ve res szol gá lat tel je sí té se köz ben be kö vet ke zô
balese tek re, il let ve ha a baleset a biz to sí tott fegy ver vi se lé sé nek
vagy fegy ver hasz ná la tá nak so rán, az zal össze füg gés ben kö vet ke -
zett be.

7.4 A biz to sí tá si szer zô dés meg szû né se
A biz to sí tott sze mély vo nat ko zá sá ban a baleset-biz to sí tá si kiegé szí -
tô szer zô dés meg szû nik a biz to sí tó Se gít ség nyúj tá si szol gál ta tá sai -
nak fel té te lei ben meg ha tá ro zot tak sze rint, to váb bá a biz to sí tó
szol gál ta tá sá val a biz to sí tá si év for du lón.

7.5 Egyéb ren del ke zé sek
Az itt nem sza bá lyo zott kér dé sek ben az UNIQA Biztosító Zrt.
 Segít ség nyúj tá si szol gál ta tá sai nak fel té te lei irány adóak.
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