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Prémium Lakóautó
csoportos utasbiztosítás

A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás az Affinity Csoportos utasbiztosítás biztosítási feltételeiben érhető el.
A teljes körű tájékozódás érdekében kérjük a biztosítás megkötése előtt olvassa el a dokumentumot!

Milyen típusú biztosításról van szó?
A Prémium Lakóautó csoportos utasbiztosítás egy olyan utasbiztosítási termék, mely többek között a Magyarországon kívüli utazás során bekövetkező
balesetből, betegségből eredő sürgősségi orvosi és egyéb költségek, poggyászkár megtérítésére, illetve különböző segítségnyújtási szolgáltatásokra nyújt
fedezetet. A biztosításba a Szerződőtől, a Caravan Travel Kft-től gépjárművet bérlő és a vele a bérlés időtarama alatt együtt utazó 80 év alatti
természetes személyek léphetnek be. A biztosító a szerződés értelmében vállalja a segítségnyújtási szolgáltató közreműködésével a segítségnyújtási
szolgáltatások megszervezését, lebonyolítását, és a költségek fedezetét a szerződésben, szolgáltatási táblázatban meghatározott biztosítási összeg
mértékéig.

Mire nem terjed ki a biztosítás?

Mire terjed ki a biztosítás?

Platinum
Orvosi kezelés költségei baleset vagy
betegség esetén
◼ Beteg orvoshoz, kórházba szállítása,
áthelyezése
◼ Sürgősségi fogászati kezelés költségei

55 000 000 Ft

150 EUR/fog

Terrorcselekmény okozta sürgősségi
költségek

1 000 000 Ft

Keresés, mentés, kimentés

5 000 000 Ft

Baleset vagy betegség miatt felmerülő
egyéb költségek

100 000 Ft

Külföldről történő hazaszállítás

limit nélkül

Holttest hazaszállítása

limit nélkül

Kiskorú gyermek, család haza- szállítása

400 000 Ft

Idő előtti hazautazás többlet- költsége

300 000 Ft

Beteglátogatás (max. 7 éjszaka)

300 000 Ft,
150 EUR/éj

Járatkésés (4 órán túl), járat
törlése

100 000 Ft

Tolmácsszolgálat

100 000 Ft

Baleseti halál

6 000 000 Ft

Baleseti rokkantság

6 000 000 Ft

Poggyászbiztosítás

300 000 Ft

Útiokmányok pótlásának költsége
Poggyászkésés 6 órán túl
Hitelkártya visszaélés
Kulcsok jogtalan eltulajdonítása
Rablótámadás ATM-nél

40 000 Ft
100 000 Ft
45 000 Ft
50 000 Ft
100 000 Ft

Jogi költségek

1 000 000 Ft

Jogi tanácsadás, képviselet
költsége

1 000 000 Ft

Felelősségbiztosítás

10 000 000 Ft

nukleáris energia, a felszabaduló nukleáris energia károsító hatása, mágneses/elektromágneses mező által okozott sérülések;
háború, harci cselekmények, polgárháború, belső zavargások,
országok közötti háború, idegen hatalom ellenséges cselekedetei, zavargások, kormány elleni puccs vagy puccskísérlet, zendülés, forradalom, lázadás, tüntetés, felvonulás, sztrájk, munkahelyi rendbontás, határvillongások, felkelés;
motor nélküli és motoros repülőgépekkel, repülő szerkezetekkel,
sárkányrepülővel, mindenfajta ejtőernyős ugrás során, valamint
repülőgép személyzeteként elszenvedett balesetekre;
biológiai fegyver által okozott cselekmények;
Biztosított bármely elmebeli rendellenessége, kóros elmeállapota
a Biztosított öngyilkossága vagy öngyilkossági kísérlete, gyógyszer-, alkohol- vagy drogelvonás, vagy a Biztosított alkoholos állapota;
a 25. hetet betöltött terhességgel kapcsolatban bekövetkező biztosítási események;
a Biztosított személy azon betegségeinek eredményeként bekövetkező biztosítási esemény, mely betegség az utazás megkezdését megelőző hat héten belül lépett fel, és/vagy az utazás
megkezdése előtt fennállt;
a Biztosított fegyveres szolgálata során, a fegyverviselésével,
fegyverhasználatával összefüggésben álló esemény;
bármely fegyver használata;
a következményi károka.
A kizárt kockázatokra vonatkozó teljes körű tájékoztatást a szerződési feltételek tartalmazzák.

Milyen korlátozások vannak
a biztosítási fedezetben?
Biztosított csak az a természetes személy lehet, aki a szerződésbe
történő belépéskor nem töltötte be a 80. életévét.
A Biztosító mentesül a szolgáltatás megfizetésének kötelezettsége alól, ha:
– ha az esemény a Biztosított szándékosan elkövetett bűncselekményével kapcsolatban következett be;
– ha az esemény a Biztosított 2,5 ezrelék véralkoholszintet, illetve
1,26 mg/l lég-alkoholszintet meghaladó súlyosan ittas vagy
bódító, kábító vagy más hasonló hatású szertől befolyásolt állapotával vagy toxikus anyagok szedése miatti függőségével
közvetlen okozati összefüggésben keletkezett;
– ha az esemény a Biztosított érvényes jogosítvány nélküli vagy
alkoholos állapotban történő gépjárművezetésével közvetlen
okozati összefüggésben következett be.
A korlátozásokra vonatkozó teljeskörű tájékoztatást a szerződési feltételek tartalmazzák.

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítás területi hatálya – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – Magyarország területén kívül az egész világra kiterjed.
A biztosítás területi hatálya nem terjed ki az Antarktisz területére, illetve olyan országok vagy térségek területére, amelyek a kockázatviselés első
napján vagy a Biztosított által az adott országba/területre történő be- utazás napján a Magyarország külügyekért felelős minisztériuma által
közzétett, nem javasolt utazási célországok és térségek között szerepelnek

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
Szerződőként:
A Szerződés megkötésekor, valamint annak fennállása alatt közlési és tájékoztatási kötelezettség
◼ Közlési és változás-bejelentési kötelezettség (5 napon belül) a Szerződés fennállása alatt
◼ Díjfizetési kötelezettség
◼

Biztosítottként:
A Szerződéshez való csatlakozáskor közlési és tájékoztatási kötelezettség
◼ Közlési és változás-bejelentési kötelezettség (5 napon belül) a Szerződés fennállása alatt
◼ Kárbejelentési, kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség
◼ A biztosítási esemény bejelentése lehetőség szerint azonnal, de legfeljebb 24 órán belül
◼

Mikor és hogyan kell fizetnem?
◼
◼
◼
◼

A biztosítási díj a Biztosítót a kockázatviselés tartamára, a díjfizetési gyakoriságnak megfelelő időszakokra előre illeti meg.
A biztosítási díj összegének megfizetésére a Szerződő köteles, a Szerződő a biztosítási díjat a biztosítási időszakra előre fizeti meg.
A biztosítási díj fizetésének módját és gyakoriságát a Szerződés tartalmazza a Szerződő és a Biztosító megállapodása szerint.
A díjfizetés banki átutalással történik.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A Biztosító kockázatviselése az Ajánlat aláírásának napját követő nap 00:00 órájától kezdődik – mely egyben a Szerződés hatálybalépésének időpontja – feltéve, hogy a Szerződés létrejött, vagy utóbb létrejön.
A Biztosító kockázatviselése az egyes belépő Biztosítottak tekintetében a regisztráció során a bérlés kezdő dátumának megadott nap 0.
órájától kezdődik és a bérlés utolsó napjának 24. órájáig tart.
Valamely Biztosítottra vonatkozóan megszűnik a kockázatviselés:
a Biztosítottra vonatkozó díjﬁzetési kötelezettség elmulasztása esetén;
◼ a regisztráció során a bérlés végdátumának megadott nap elteltével;
◼ a Biztosított halálakor;
◼ a Biztosított bármilyen okból a regisztráció visszavonását vagy törlését kezdeményezi.
◼

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
Ön, mint Biztosított nem jogosult az ingyenesen kapott biztosítást felmondani, de a Biztosító kockázatviselése megszűnik a regisztráció
bármilyen okból történő visszavonására vagy törlésére irányuló Biztosított által támasztott igény esetén.
A Szerződés megszűnik az alábbi esetekben:
◼
◼
◼
◼

Díjfizetési kötelezettség elmulasztása
Szerződő jogutód nélküli megszűnése
Rendes felmondás
Közös megegyezés

2020. 03./003

