
 
Belföldi utasbiztosítás – Segítségnyújtás felsı fokon 

 
Biztosítási termék neve: „Belföldi barangoló” „Aktív pihenés” 

Biztosítási díj (egyéni tarifa 80 éves korig):   

max. 3 napos utazásra:    600    800 

max. 8 napos utazásra: 1.000 1.500 

max. 15 napos utazásra: 2.000 3.000 

max. 30 napos utazásra: 3.300 4.900 

Gyermek-kedvezmény - 18 év alatti, nagykorú 
hozzátartozóval utazó gyermek részére: 

-50 % 

Csoportos-kedvezmény – min. 15 fıs csoport részére:  

egy napos utazásra: 200 300 

2-30 napos utazásra - napidíj az elsı naptól kezdıdıen: 130 190 

A biztosító szolgáltatásai (Ft) „Belföldi barangoló” „Aktív pihenés” 

A) Egészségügyi segítségnyújtás   
Egészségügyi információs szolgáltatások Szolgáltatás Szolgáltatás 
Átszállítás a lakóhelyhez közeli kórházba 250.000 300.000 
Hazaszállítás a távoli kórházból a lakóhelyre 250.000 300.000 
Taxi- és telefonköltségek térítése 20.000 30.000 
Holttest hazaszállítása 250.000 300.000 
B) Utazási segítségnyújtás   
Beteglátogatás 50.000 60.000 
Gyermek hazaszállítása 50.000 60.000 
Beteg gyermek látogatása 50.000 60.000 
Sofır-küldés a biztosított betegsége vagy balesete esetén 50.000 60.000 
Hozzátartozó szállásköltsége kórházi kezelés alatt 50.000 60.000 
C) Gépjármő-segítségnyújtás – közlekedési baleset esetén   

Autómentés megszervezése, szervízbe szállítás 50.000 50.000 
Hazaszállítás autómentıvel 150.000 150.000 
Utas továbbutazásának megszervezése 15.000 15.000 
Visszautazás megjavított gépjármőért vagy - ha a gépjármő 
nem javítható - hazautazás megszervezése 

15.000 15.000 

Telefon- és faxköltségek megtérítése 5.000 5.000 
Rendırségi jegyzıkönyv költségének megtérítése személyi 
sérülés nélküli balesetek esetén 

20.000 20.000 

D) Balesetbiztosítás   
Baleseti eredető halálra vonatkozó biztosítás  1.000.000 1.000.000 
Baleseti eredető maradandó egészségkárosodásra vonatkozó 
biztosítás (100 %) 

1.000.000 1.000.000 

Baleseti kórházi napi térítés 5.000 5.000 
Csonttörésre vonatkozó kiegészítı szolgáltatás 20.000 20.000 
E) Poggyászbiztosítás   
Útipoggyász baleset miatti sérülése esetén 100.000 100.000 
- tárgyankénti limit 25.000 25.000 
- ezen belül útiokmányok pótlása 5.000 5.000 
F) Jogvédelmi segítségnyújtás   
a) óvadék és a felmerülı  költségek megfizetése - 300.000 
b) ügyvéd munkadíja - 600.000 
G) Felelısségbiztosítás   
- a Biztosítottat terhelı kártérítési kötelezettség megtérítése - 300.000 

Megj.: A jogvédelmi biztosítási fedezet díja az „Aktív pihenés” nevő termékre vonatkozóan a teljes díj 7,7 %-a. 


