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Hirdetmény
az UNIQA Biztosító Zrt. Utasbiztosítási szerződése területi hatályának
Ügyfelek javára történő módosítása az „utazásra nem javasolt országok
és térségek” esetén
Érvényes: 2021. július 7-től visszavonásig

1. A hirdetmény feltételei
n

a Hirdetmény érvényességének időtartama alatt megkötött és hatályos, illetve, a hatályban lévő
UNIQA Utasbiztosítási szerződésekre vonatkozó kiegészítés:

n

Jelen hirdetmény mindenkor aktuális tartalma a https://premiumlakoauto.hu/evszakok-es-arak/
honlapon hozzáférhető.

n

A hirdetmény hatálya – visszavonásig – minden Afﬁnity Csoportos Utasbiztosítás szerződésre kiterjed.

2. A hirdetmény tartalma
2020. szeptember 1-jétől a Külgazdasági és Külügyminisztérium a konzuli védelemről szóló
2001. évi XLVI. törvény és a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020.
Kormányrendelet alapján tájékoztatást adott, amelyben Magyarország Kormánya a világ országait
a járványveszély, a háborús fenyegetettség, a terrorista támadások veszélye vagy más rendkívüli
körülményre tekintettel felosztotta, így az utazás előtt álló dönthet a célországba történő elutazásról vagy annak elhalasztásáról.
Az I. (egyes) „utazásra nem javasolt országok és térségek”, vagyis a piros kategóriájú országokban
nyújtandó biztosítási szolgáltatások teljesítését a Biztosító a Biztosítási Szerződési feltételek
C.5 pontja alapján kizárja:
„C.5. A biztosítási Szerződés területi hatálya nem terjed ki az Antarktisz területére,
illetve olyan országok vagy térségek területére, amelyek a kockázatviselés elsőnapján
vagy a Biztosított által az adott országba/ területre történő beutazás napján a
Magyarország külügyekért felelős minisztériuma által közzétett, nem javasolt utazási
célországok és térségek között szerepelnek.”

A Biztosító azonban a mindenkor aktuális és hatályos, a Magyarország külügyekért felelős
minisztériuma által, a Konzuli Szolgálat honlapján közzétett I. (egyes) utazásra nem javasolt
biztonsági besorolási kategóriától függetlenül az alábbiakban felsorolt országok tekintetében utazási céltól függetlenül, az Utasbiztosítás Szerződési Feltételek C.5 pontjától eltérően
vállalja a korlátozások nélküli szolgáltatást, azaz nem alkalmazza a fentiekben kifejtett korlátozásokat.
Továbbá a Biztosító szintén nem alkalmazza a korlátozásokat azon országok tekintetében, amelyek
jelen hirdetményben nem kerültek felsorolásra, ugyanakkor a Konzuli Szolgálat honlapján közétett
tájékoztatás alapján kikerültek az I. (egyes) utazásra nem javasolt országok és térségek köréből.
Amerikai Egyesült Államok

Grúzia

Norvégia

Andorra

Hollandia

Olaszország

Aruba

Horvátország

Oroszországi Föderáció

Ausztrália

Írország

Portugália

Ausztria

Izland
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Bahama-szigetek

Japán
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Seychelle-szigetek
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Spanyolország

Belgium

Katar

Svájc

Bulgária

Kínai Népköztársaság

Svéd királyság

Ciprus

Kuba

Szerb-Köztársaság

Costa Rica

Kuvait

Szingapúr

Csehország

Laosz

Szlovákia

Dánia

Lengyelország

Szlovénia

Dél-Afrikai Köztársaság

Lettország

Thaiföld

Dél-Korea

Liechtenstein

Törökország (kivéve a szíriai határmenti

Dominikai Köztársaság

Litvánia

Egyesült Arab Emírségek Dominikai
Köztársaság

Luxemburg

következő tartományok: Hatay, Kilis,
Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak illetve
Siirt, Tunceli, Ağrı, Bingöl, Muş, Batman,
Van, valamint Hakkari és Diyarbakır.)

Egyesült Királyság

Maldív-szigetek

Egyiptom (a Sínai-félsziget északi
és középső területei nélkül)

Málta

Észak-Macedón Köztársaság

Mauritius

Új-Zéland

Észtország

Mexikó

Vatikánváros

Finnország

Monaco

Vietnám

Franciaország

Montenegró

Zanzibár

Görögország

Németország

Malajzia

Marokkó

Tunézia (Jendouba, Kasserine, Kef,
Sidi Bouzid, Medenine és Tataouine
kormányzóságok területe nélkül)

3. További rendelkezések
A teljes körű tájékoztatást az „Afﬁnity csoportos utasbiztosítás feltétel” dokumentum tartalmazza.
Jelen Hirdetmény az „Afﬁnity csoportos utasbiztosítás” feltételekkel együttesen értelmezendő,
annak kiegészítéseként.
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