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Ügy fél ne ve:
Kár tya szám:

A biz to sí tott, il let ve a biz to sí tott tör vé nyes kép vi se lõ je ki je len ti, il let ve tu -
do má sul ve szi:

1. Alulírott kijelentem, hogy a CIB Bank Zrt. és a Chartis Europe S.A. Ma-
gyarországi Fióktelepe között létrejött utazási biztosítási keretszerzõ-
désrõl jelen nyilatkozatom aláírása elõtt egyértelmû és részletes tájékoz-
tatást kaptam, valamint a biztosítás jellemzõirõl és a biztosító fõbb ada-
tairól, a biztosítási (szerzõdési) feltételekrõl szóló tájékoztatást megkap-
tam, megértettem és azokat tudomásul veszem. Egyúttal átvettem a biz-
tosítási feltételek egy példányát.

2. Alulírott kijelentem, hogy a kártyaigénylõ lapon, illetve a biztosítással
kapcsolatos egyéb nyilatkozataimban adott válaszaim a valóságnak meg-
felelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése vagy valós
adatok elhallgatása a  biztosítás érvénytelenségét,  illetve a  biztosító
mentesülését vonhatja maga után. Tudomásul veszem, hogy a kártya-
igénylõ lapon szereplõ személyi azonosítóim (név, lakcím, születési idõ,
útlevélszám, vagy személyi igazolvány-szám) a biztosítás megkötése, il-
letve a biztosítóval való kapcsolattartás és a szolgáltatások teljesítése ér-
dekében kerülnek felvételre.

3. Hozzájárulok, hogy a Chartis Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe az
egészségi állapotommal, illetve az orvosi vizsgálataimmal és kezeléseim-
mel kapcsolatos információkat – a szolgáltatási igény elbírálása során és
annak érdekében – az engem kezelõ orvosoktól, egészségügyi intézmé-
nyektõl, ill. társadalombiztosítási szolgáltatás kifizetõ helyétõl beszerez-
ze. Mindazokat az orvosokat, akik eddig kezeltek, vagy kezelni fognak, a
Chartis Europe S.A. Magyarországi Fióktelepével szemben az egészség-
ügyi adataimra vonatkozóan orvosi titoktartás alól felmentem. Hozzájá-
rulok továbbá ahhoz, hogy a biztosítási szolgáltatások nyújtása során és
annak érdekében a biztosító Asszisztencia társasága, valamint a kár-
igény elbírálása során a biztosító külsõ szakértõi személyes adataimat és
a biztosítás adatait a szükséges idõtartamra és terjedelemben megis-
merjék.

4. A szóbeli tájékoztatás és a biztosítási feltételek ellentmondása esetén a
Chartis Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe által kiadott írásbeli tájé-
koztató(k) és feltételek adatait, információit és rendelkezéseit kell érvé-
nyesnek tekinteni.

5.  Kijelentem, hogy a biztosítással összefüggésben megadott személyes
adataimat önkéntesen, a CIB Bank Zrt. és a Chartis Europe S.A. Magyar-
országi Fióktelepe között létrejött utazásbiztosítási szerzõdésbe Biztosí-
tottként való belépés érdekében adtam meg. Hozzájárulok ahhoz, hogy
a CIB Bank Zrt. a biztosítási szerzõdés létrejöttéhez szükséges személyes
adataimat, illetve bankkártyám számát a Chartis Europe S.A. Magyaror-
szági Fióktelepének átadja. Hozzájárulok, hogy a Biztosító a tudomására
jutott adataimat biztosítottként való bejegyzésre, illetve a szerzõdésbõl
származó jogok és kötelezettségek érvényesítésére felhasználja, illetve
azt a biztosítási szerzõdés teljesítésében közremûködõ személyek (így
különösen de nem kizárólag: a mindenkori Asszisztencia társaság) tudo-
mására hozza. Hozzájárulok továbbá, hogy a biztosítási szolgáltatások
teljesítése érdekében a szerzõdés érvényességi tartama, a szolgáltatások
teljesítése érdekében szükséges, ill. a jogszabályban meghatározott idõ-
tartam alatt a Biztosító adataimat – ideértve a bankkártya számát is –
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nyilvántartsa, valamint saját nyilvántartási céljaira és a jogszabályokban
elõírt kötelezõ adatszolgáltatási célokra felhasználja.

6. Hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a kockázatelbírálás és/vagy a szolgál-
tatási igény elbírálása, a szerzõdés teljesítése, módosítása és állományban
tartása során és annak érdekében a biztosító a Chartis cégcsoporton belül
– a külföldre történõ adattovábbítás szabályainak figyelembe vételével – a
Chartis Inc. U.S.A és annak közvetlen és közvetett érdekeltségébe tartozó
bármely társaság részére, az e társaságok székhelye szerinti országokba,
vagy viszontbiztosítója részére, a viszontbiztosító székhelye szerinti orszá-
gokba továbbítsa.

7. Hozzájárulok, hogy a biztosító a valamely kárügy rendezése szempontjá-
ból érdemi információnak minõsülõ adatokat a biztosító által mindenkor
igénybevett külsõ szakértõ(k) és/vagy kárbiztos(ok) részére átadja, feltéve
hogy:
a)  kárügy rendezése során külsõ szakértõ vagy kárbiztos bevonására van

szükség, és
b)  a külsõ szakértõ és/vagy a kárbiztos a személyes adatok bizalmas keze-

lésére vonatkozóan írásbeli nyilatkozatot tett.

______________________ ________________________________________
Kelt (hely ség, dá tum) Biz to sí tott (kár tya bir to kos)alá írá sa

Ta nú 1 Ta nú 2:

Név: ............................................. Név: ........................................................

Lak cím: ........................................ Lak cím: ..................................................

....................................................... .................................................................
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Ügy fél ne ve:
Kár tya szám:

A biz to sí tott, il let ve a biz to sí tott tör vé nyes kép vi se lõ je ki je len ti, il let ve tu do -
má sul ve szi:

1. Alulírott kijelentem, hogy a CIB Bank Zrt. és a Chartis Europe S.A. Ma-
gyarországi Fióktelepe között létrejött utazási biztosítási keretszerzõ- dés-
rõl jelen nyilatkozatom aláírása elõtt egyértelmû és részletes tájékoz-
tatást kaptam, valamint a biztosítás jellemzõirõl és a biztosító fõbb ada-
tairól, a biztosítási (szerzõdési) feltételekrõl szóló tájékoztatást megkap-
tam, megértettem és azokat tudomásul veszem. Egyúttal átvettem a biz-
tosítási feltételek egy példányát.

2. Alulírott kijelentem, hogy a kártyaigénylõ lapon, illetve a biztosítással
kapcsolatos egyéb nyilatkozataimban adott válaszaim a valóságnak meg-
felelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése vagy valós ada-
tok elhallgatása a  biztosítás érvénytelenségét,  illetve a  biztosító
mentesülését vonhatja maga után. Tudomásul veszem, hogy a kártya-
igénylõ lapon szereplõ személyi azonosítóim (név, lakcím, születési idõ,
útlevélszám, vagy személyi igazolvány-szám) a biztosítás megkötése, il-
letve a biztosítóval való kapcsolattartás és a szolgáltatások teljesítése ér-
dekében kerülnek felvételre.

3. Hozzájárulok, hogy a Chartis Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe az
egészségi állapotommal, illetve az orvosi vizsgálataimmal és kezeléseim-
mel kapcsolatos információkat – a szolgáltatási igény elbírálása során és
annak érdekében – az engem kezelõ orvosoktól, egészségügyi intézmé-
nyektõl, ill. társadalombiztosítási szolgáltatás kifizetõ helyétõl beszerez-
ze. Mindazokat az orvosokat, akik eddig kezeltek, vagy kezelni fognak, a
Chartis Europe S.A. Magyarországi Fióktelepével szemben az egészség-
ügyi adataimra vonatkozóan orvosi titoktartás alól felmentem. Hozzájá-
rulok továbbá ahhoz, hogy a biztosítási szolgáltatások nyújtása során és
annak érdekében a biztosító Asszisztencia társasága, valamint a kár- igény
elbírálása során a biztosító külsõ szakértõi személyes adataimat és a biz-
tosítás adatait a szükséges idõtartamra és terjedelemben megis- merjék.

4. A szóbeli tájékoztatás és a biztosítási feltételek ellentmondása esetén a
Chartis Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe által kiadott írásbeli tájé-
koztató(k) és feltételek adatait, információit és rendelkezéseit kell érvé-
nyesnek tekinteni.

5.  Kijelentem, hogy a biztosítással összefüggésben megadott személyes
adataimat önkéntesen, a CIB Bank Zrt. és a Chartis Europe S.A. Magyar-
országi Fióktelepe között létrejött utazásbiztosítási szerzõdésbe Biztosí-
tottként való belépés érdekében adtam meg. Hozzájárulok ahhoz, hogy a
CIB Bank Zrt. a biztosítási szerzõdés létrejöttéhez szükséges személyes
adataimat, illetve bankkártyám számát a Chartis Europe S.A. Magyaror-
szági Fióktelepének átadja. Hozzájárulok, hogy a Biztosító a tudomására
jutott adataimat biztosítottként való bejegyzésre, illetve a szerzõdésbõl
származó jogok és kötelezettségek érvényesítésére felhasználja, illetve azt
a biztosítási szerzõdés teljesítésében közremûködõ személyek (így
különösen de nem kizárólag: a mindenkori Asszisztencia társaság) tudo-
mására hozza. Hozzájárulok továbbá, hogy a biztosítási szolgáltatások tel-
jesítése érdekében a szerzõdés érvényességi tartama, a szolgáltatások tel-
jesítése érdekében szükséges, ill. a jogszabályban meghatározott idõ- tar-
tam alatt a Biztosító adataimat – ideértve a bankkártya számát is –
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nyilvántartsa, valamint saját nyilvántartási céljaira és a jogszabályokban
elõírt kötelezõ adatszolgáltatási célokra felhasználja.

6. Hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a kockázatelbírálás és/vagy a szolgál-
tatási igény elbírálása, a szerzõdés teljesítése, módosítása és állományban
tartása során és annak érdekében a biztosító a Chartis cégcsoporton belül
– a külföldre történõ adattovábbítás szabályainak figyelembe vételével – a
Chartis Inc. U.S.A és annak közvetlen és közvetett érdekeltségébe tartozó
bármely társaság részére, az e társaságok székhelye szerinti országokba,
vagy viszontbiztosítója részére, a viszontbiztosító székhelye szerinti orszá-
gokba továbbítsa.

7. Hozzájárulok, hogy a biztosító a valamely kárügy rendezése szempontjá-
ból érdemi információnak minõsülõ adatokat a biztosító által mindenkor
igénybevett külsõ szakértõ(k) és/vagy kárbiztos(ok) részére átadja, feltéve
hogy:
a)  kárügy rendezése során külsõ szakértõ vagy kárbiztos bevonására van

szükség, és
b)  a külsõ szakértõ és/vagy a kárbiztos a személyes adatok bizalmas keze-

lésére vonatkozóan írásbeli nyilatkozatot tett.

______________________ ________________________________________
Kelt (hely ség, dá tum) Biz to sí tott (kár tya bir to kos)alá írá sa

Ta nú 1 Ta nú 2:

Név: ............................................. Név: ........................................................

Lak cím: ........................................ Lak cím: ..................................................

....................................................... .................................................................
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Min den CIB Bank Zrt. ál tal ki bo csá tott MasterCard Bu si ness, MasterCard Bu si -
ness Gold és Visa Bu si ness logoval el lá tott kár tya bir to ko sá nak au to ma ti kus uta -
zá si bal eset biz to sí tá sát a Chartis Europe S.A. Ma gyar or szá gi Fi ók te le pe nyújt ja.

Biz to sí tá si szol gál ta tá sok táb lá za ta

• Je len uta zá si biz to sí tás ma gán cé lú uta zás ra nem ve he tõ igény be. (Bu si ness
bankkártyabirtokos ma gán cé lú uta zás ra ki egé szí tõ uta zá si bal eset biz to sí tást köt het sa -
ját ma ga ré szé re) 

• Egy uta zás tar ta ma nem ha lad hat ja meg a 60 na pot.
• A fen ti táb lá zat ban fel so rolt biz to sí tá si szol gál ta tá sok nem ér vé nye sek, ha a Biz to sí tott

sze mély fi zi kai mun ka vég zés cél já ból tesz uta zást Ma gyar or szág ha tá ra in kí vül.
• Ha a biz to sí tott több bank kár tyá val ren del ke zik, ki zá ró lag egy – a leg ma ga sabb fe de ze -

tet nyúj tó – bank kár tyá hoz csat la ko zó szol gál ta tás ra jo go sult.
• Azon kár tya bir to ko sok ese té ben, akik tárgy év ja nu ár 1-ig be töl tik 65. élet évü ket, a Bank

a min den ko ri biz to sí tá si díj két sze re sét fi ze ti. Amen  nyi ben a kár tya bir to kos be töl ti a 75.
élet év ét a biz to sí tá si fe de zet meg szû nik.

5

Szol gál ta tá sok Biz to sí tá si ös  sze gek (Ft)

Bal ese ti Ha lál 4 000 000

Te me té si költ sé gek Ma gyar or szág ha tá ra in kí vül 500 000

Bal ese ti ha lál lé gi ka taszt ró fa ese tén 2 000 000

Bal ese ti ma ra dan dó tel jes és rész le ges rok kant ság
Rok kant ság ese tén – Át kép zé si költ sé gek
Rok kant ság ese tén – Ke rek es  szék költ sé ge

4 000 000
500 000
500 000

Sür gõs sé gi or vo si költ sé gek bal eset ese tén 9 000 000

Sür gõs sé gi or vo si költ sé gek be teg ség ese tén 7 000 000

Fo gá sza ti költ sé gek
Li mit / fog

125 000
25 000

Pog  gyász biz to sí tás
Limit / csomag
Li mit / tárgy

300 000
150 000
100 000

Pog  gyász ké sés (6-8 óra kö zöt ti ké sés ese tén)
Pog  gyász ké sés (8 órát meg ha la dó ké sés ese tén)

50 000
100 000

Já rat ké sés (4 órát meg ha la dó ké sés ese tén) 100 000

As  szisz ten cia Szol gál ta tá sok

Sür gõs sé gi gyógy ásza ti szál lí tás il let ve ha za szál lí tás 25 000 000

Holt test ha za szál lí tá sa 100 %

Ko por só költ sé ge i nek meg té rí té se 100 %

Ügy vé di költ sé gek 2 000 000

Óva dék elõ leg 1 000 000

Sze mé lyi fe le lõs ség biz to sí tás 3 000 000

Sür gõs sé gi uta zá si költ sé gek csa lád tag ré szé re (1fõ), 
Eu ró pá ban
szál lás költ ség, max. 5 nap / li mit/éj

300 000

30 000

Sürgõsségi utazási költségek családtag részére (1fõ),
Európán kívül 
szállás költség, max. 5 nap / limit / éj

500 000

35 000

Sürgõsségi utazási költségek helyettesítõ részére (1fõ),
Európában

400 000

Sürgõsségi utazási költségek helyettesítõ részére (1fõ),
Európán kívül

600 000

Emberrablás váltságdíj 5 000 000

Utazási Balesetbiztosítás a MasterCard Business, MasterCard
Business Gold és Visa Business kártyabirtokosok részére

CIB_feltetel 20120522:CIB_feltetel.qxd 2012.05.22. 15:42 Page



Min den CIB Bank Zrt. ál tal ki bo csá tott CirrusMaestro vál la la ti és CIB Kom -
pakt logoval el lá tott kár tya bir to ko sá nak ön kén tes uta zá si bal eset biz to sí tá -
sát a Chartis Europe S.A. Ma gyar or szá gi Fi ók te le pe nyújt ja.

Biz to sí tá si szol gál ta tá sok táb lá za ta

• Je len uta zá si biz to sí tás ma gán cé lú uta zás ra nem ve he tõ igény be. (Bu si ness
bankkártyabirtokos ma gán cé lú uta zás ra ki egé szí tõ uta zá si bal eset biz to sí tást köt het sa -
ját ma ga ré szé re) 

• Egy uta zás tar ta ma nem ha lad hat ja meg a 60 na pot.
• A fen ti táb lá zat ban fel so rolt biz to sí tá si szol gál ta tá sok nem ér vé nye sek, ha a Biz to sí -

tott sze mély fi zi kai mun ka vég zés cél já ból tesz uta zást Ma gyar or szág ha tá ra in kí vül.
• Ha a biz to sí tott több bank kár tyá val ren del ke zik, ki zá ró lag egy – a leg ma ga sabb fe de -

ze tet nyúj tó – bank kár tyá hoz csat la ko zó szol gál ta tás ra jo go sult.
• Azon kár tya bir to ko sok ese té ben, akik tárgy év ja nu ár 1-ig be töl tik 65. élet évü ket, a Biz -

to sí tott a min den ko ri biz to sí tá si díj két sze re sét fi ze ti. Amen  nyi ben a kár tya bir to kos
be töl ti a 75. élet év ét a biz to sí tá si fe de zet meg szû nik.

6

Szol gál ta tá sok Biz to sí tá si ös  sze gek

Bal ese ti Ha lál 4 000 000

Te me té si költ sé gek Ma gyar or szág ha tá ra in kí vül 500 000

Bal ese ti ha lál lé gi ka taszt ró fa ese tén 2 000 000

Bal ese ti ma ra dan dó tel jes és rész le ges rok kant ság 4 000 000

Rok kant ság ese tén – Át kép zé si költ sé gek 500 000

Rok kant ság ese tén – Ke rek es  szék költ sé ge 500 000

Sür gõs sé gi or vo si költ sé gek bal eset ese tén 9 000 000

Sür gõs sé gi or vo si költ sé gek be teg ség ese tén 7 000 000

Fo gá sza ti költ sé gek
Li mit / fog

125 000
25 000

Pog  gyász biz to sí tás
Li mit / cso mag 
Li mit / tárgy

300 000 
150 000 
100 000

Pog  gyász ké sés (6-8 óra kö zöt ti ké sés ese tén) 50 000

Pog  gyász ké sés (8 órát meg ha la dó ké sés ese tén) 100 000

Já rat ké sés (4 órát meg ha la dó ké sés ese tén) 100 000

As  szisz ten cia Szol gál ta tá sok

Sür gõs sé gi gyógy ásza ti szál lí tás il let ve ha za szál lí tás 25 000 000

Holt test ha za szál lí tá sa 100 %

Ko por só költ sé ge i nek meg té rí té se 100 %

Ügy vé di költ sé gek 2 000 000

Óva dék elõ leg 1 000 000

Sze mé lyi fe le lõs ség biz to sí tás 3 000 000

Sür gõs sé gi uta zá si költ sé gek csa lád tag ré szé re (1fõ), Eu ró pá ban
szál lás költ ség, max. 5 nap / li mit/éj

300 000
30 000

Sür gõs sé gi uta zá si költ sé gek csa lád tag ré szé re (1fõ), Eu ró pán
kí vül
szál lás költ ség, max. 5 nap / li mit / éj

500 000

35 000
Sür gõs sé gi uta zá si költ sé gek he lyet te sí tõ ré szé re (1fõ), Eu ró -
pá ban

400 000

Sür gõs sé gi uta zá si költ sé gek he lyet te sí tõ ré szé re (1fõ), Eu ró -
pán kí vül

600 000

Em ber rab lás vált ság díj 5 000 000

Utazási Balesetbiztosítás a CirrusMaestro vállalti
és CIB Kompakt kártyabirtokosok részére
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Min den CIB Bank Zrt. ál tal ki bo csá tott MasterCard Gold logoval el lá tott kár -
tya bir to ko sá nak au to ma ti kus uta zá si bal eset biz to sí tá sát a Chartis Europe
S.A. Ma gyar or szá gi Fi ók te le pe nyújt ja.

Biz to sí tá si szol gál ta tá sok táb lá za ta

• A fen ti táb lá zat ban fel so rolt biz to sí tá si szol gál ta tá sok ak kor ér vé nye sek, ha a biz to sí -
tott sze mély – nem fi zi kai mun ka vég zés cél já ból – uta zást tesz Ma gyar or szág ha tá ra -
in kí vül.

• Egy uta zás tar ta ma nem ha lad hat ja meg a 60 na pot.
• Ha a biz to sí tott több bank kár tyá val ren del ke zik, ki zá ró lag egy – a leg ma ga sabb fe de -

ze tet nyúj tó – bank kár tyá hoz csat la ko zó szol gál ta tás ra jo go sult.
• Azon kár tya bir to ko sok ese té ben akik tárgy év ja nu ár 1-ig be töl tik 65 élet évü ket, a

Bank a min den ko ri biz to sí tá si díj két sze re sét fi ze ti. Amen  nyi ben a kár tya bir to kos be -
töl ti a 75. élet év ét, a biz to sí tá si fe de zet meg szû nik.

Szol gál ta tá sok Biz to sí tá si ös  sze gek

Bal ese ti Ha lál 8 000 000

Te me té si költ sé gek Ma gyar or szág ha tá ra in kí vül 500 000

Bal ese ti ha lál lé gi ka taszt ró fa ese tén 2 000 000

Bal ese ti ma ra dan dó tel jes és rész le ges rok kant ság 8 000 000

Rok kant ság ese tén – Át kép zé si költ sé gek 500 000

Rok kant ság ese tén – Ke rek es  szék költ sé ge 500 000

Sür gõs sé gi or vo si költ sé gek bal eset ese tén 10 000 000

Sür gõs sé gi or vo si költ sé gek be teg ség ese tén 10 000 000

Fo gá sza ti költ sé gek
Li mit / fog

125 000
25 000

Pog  gyász biz to sí tás
Li mit / cso mag
Li mit / tárgy

300 000 
150 000
100 000

Pog  gyász ké sés (6-8 óra kö zöt ti ké sés ese tén) 50 000

Pog  gyász ké sés (8 órát meg ha la dó ké sés ese tén) 100 000

Já rat ké sés (4 órát meg ha la dó ké sés ese tén) 100 000

As  szisz ten cia Szol gál ta tá sok

Sür gõs sé gi gyógy ásza ti szál lí tás il let ve ha za szál lí tás 30 000 000

Holt test ha za szál lí tá sa 100 %

Ko por só költ sé ge i nek meg té rí té se 100 %

Ügy vé di költ sé gek 4 000 000

Óva dék elõ leg 3 000 000

Sze mé lyi fe le lõs ség biz to sí tás 4 000 000

Sür gõs sé gi uta zá si költ sé gek csa lád tag ré szé re (1fõ), 
Eu ró pá ban
szál lás költ sé gek, max. 5 nap, li mit / éj

300 000 

30 000

Sür gõs sé gi uta zá si költ sé gek csa lád tag ré szé re (1fõ), Eu ró -
pán kí vül 
szál lás költ ség, max. 5 nap, / li mit/éj

500 000 

35 000

Sür gõs sé gi uta zá si költ sé gek he lyet te sí tõ ré szé re (1fõ), 
Eu ró pá ban

400 000

Sür gõs sé gi uta zá si költ sé gek he lyet te sí tõ ré szé re (1fõ), Eu -
ró pán kí vül

600 000

Em ber rab lás, vált ság díj 5 000 000
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Uta zá si Bal eset biz to sí tás a MasterCard Gold, MasterCard Tensi
Gold és MasterCard Gold Privát kár tya bir to ko sok ré szé re

CIB_feltetel 20120522:CIB_feltetel.qxd 2012.05.22. 15:42 Page



Min den CIB Bank Zrt. ál tal ki bo csá tott MasterCard Stan dard, Visa Electron,
CirrusMaestro, Visa Classic, MasterCard Electronic és MasterCard
Unembossed kár tya bir to ko sá nak ön kén tes uta zá si bal eset biz to sí tá sát a
Chartis Europe S.A. Ma gyar or szá gi Fi ók te le pe nyújt ja.

Biz to sí tá si szol gál ta tá sok táb lá za ta

• A fen ti táb lá zat ban fel so rolt biz to sí tá si szol gál ta tá sok ak kor ér vé nye sek, ha a biz to sí -
tott sze mély –nem mun ka vég zés cél já ból – uta zást tesz Ma gyar or szág ha tá ra in kí vül.

• Egy uta zás tar ta ma nem ha lad hat ja meg a 60 na pot.
• Ha a biz to sí tott több bank kár tyá val ren del ke zik, ki zá ró lag egy – a leg ma ga sabb fe de -

ze tet nyúj tó – bank kár tyá hoz csat la ko zó szol gál ta tás ra jo go sult.
• Azon kár tya bir to ko sok ese té ben akik tárgy év ja nu ár 1-ig be töl tik 65 élet évü ket, a Biz -

to sított a min den ko ri biz to sí tá si díj két sze re sét fi ze ti. Amen  nyi ben a kár tya bir to kos
be töl ti a 75. élet év ét, a biz to sí tá si fe de zet meg szû nik.

Szol gál ta tá sok Biz to sí tá si ös  sze gek (Ft)

Bal ese ti Ha lál 3 000 000

Te me té si költ sé gek Ma gyar or szág ha tá ra in kí vül 500 000

Bal ese ti ma ra dan dó tel jes és rész le ges rok kant ság 4 000 000

Rok kant ság ese tén – Át kép zé si költ sé gek 500 000

Rok kant ság ese tén – Ke rek es  szék költ sé ge 500 000

Sür gõs sé gi or vo si költ sé gek bal eset ese tén 9 000 000

Sür gõs sé gi or vo si költ sé gek be teg ség ese tén 7 000 000

Fo gá sza ti költ sé gek
Li mit / fog

125 000
25 000

Pog  gyász biz to sí tás
Li mit / cso mag
Li mit / tárgy

250 000
150 000
100 000

Pog  gyász ké sés (6-8 óra kö zöt ti ké sés ese tén) 50 000

Pog  gyász ké sés (8 órát meg ha la dó ké sés ese tén) 100 000

Já rat ké sés (4 órát meg ha la dó ké sés ese tén) 100 000

As  szisz ten cia Szol gál ta tá sok

Sür gõs sé gi gyógy ásza ti szál lí tás il let ve ha za szál lí tás 20 000 000

Holt test ha za szál lí tá sa 100 %

Ko por só költ sé ge i nek meg té rí té se 100 %

Ügy vé di költ sé gek 1 000 000

Óva dék elõ leg 1 000 000

Sze mé lyi fe le lõs ség biz to sí tás 1 000 000

Sür gõs sé gi uta zá si költ sé gek csa lád tag ré szé re (1fõ), 
Eu ró pán be lül
szál lás költ ség, max. 5 nap, / li mit/éj

300 000

30 000

Sür gõs sé gi uta zá si költ sé gek csa lád tag ré szé re (1fõ),
Eu ró pán kí vül 
szál lás költ ség, max. 5 nap, / li mit/éj

500 000

35 000
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Uta zá si Bal eset biz to sí tás a MasterCard Stan dard, 
Visa Electron, Visa Teenager Electron, CirrusMaestro,

Visa Classic, MasterCard Electronic, MasterCard unembossed
kár tya bir to ko sok ré szé re
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Min den CIB Bank Zrt. ál tal ki bo csá tott Fo tex vá sár lói kár tya bir to ko sá nak
au to ma ti kus uta zá si bal eset biz to sí tá sát a Chartis Europe S.A. Ma gyar or szá -
gi Fi ók te le pe nyújt ja.

Biz to sí tá si szol gál ta tá sok táb lá za ta

• A fen ti táb lá zat ban fel so rolt biz to sí tá si szol gál ta tá sok ak kor ér vé nye sek, ha a biz to sí -
tott sze mély – nem fi zi kai mun ka vég zés cél já ból – uta zást tesz Ma gyar or szág ha tá ra -
in kí vül.

• Egy uta zás tar ta ma nem ha lad hat ja meg a 60 na pot.
• Ha a biz to sí tott több bank kár tyá val ren del ke zik, ki zá ró lag egy – a leg ma ga sabb fe de -

ze tet nyúj tó – bank kár tyá hoz csat la ko zó szol gál ta tás ra jo go sult.
• Azon kár tya bir to ko sok ese té ben akik tárgy év ja nu ár 1-ig be töl tik 65 élet évü ket, a Bank

a min den ko ri biz to sí tá si díj két sze re sét fi ze ti. Amen  nyi ben a kár tya bir to kos be töl ti a
75. Élet év ét, a biz to sí tá si fe de zet meg szû nik.

Szol gál ta tá sok Biz to sí tá si ös  sze gek

Bal ese ti Ha lál 2 000 000

Te me té si költ sé gek Ma gyar or szág ha tá ra in kí vül 500 000

Bal ese ti ma ra dan dó tel jes és rész le ges rok kant ság 3 000 000

Rok kant ság ese tén – Át kép zé si költ sé gek 500 000

Rok kant ság ese tén – Ke rek es  szék költ sé ge 500 000

Sür gõs sé gi or vo si költ sé gek bal eset és be teg ség ese tén 4 000 000

Fo gá sza ti költ sé gek
Li mit / fog

125 000
25 000

Pog  gyász biz to sí tás
Li mit / cso mag
Li mit / tárgy

150 000
80 000
80 000

Pog  gyász ké sés (6 órát meg ha la dó ké sés ese tén) 30 000

As  szisz ten cia Szol gál ta tá sok

Sür gõs sé gi gyógy ásza ti szál lí tás il let ve ha za szál lí tás 6 500 000

Holt test ha za szál lí tá sa 2 000 000

Ko por só költ sé ge i nek meg té rí té se 500 000

Ügy vé di költ sé gek 500 000

Óva dék elõ leg 500 000

9

Uta zá si Bal eset biz to sí tás a Fo tex vá sár lói
kár tya bir to ko sairé szé re
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Min den CIB Bank Zrt. ál tal ki bo csá tott MasterCard Gold, Visa Gold,
MasterCard Bu si ness, Visa Bu si ness, MasterCard Stan dard, Visa Electron,
CirrusMaestro, Visa Classic, MasterCard Electronic és MasterCard
Unembossed kár tya bir to ko sá nak ön kén tes ki egé szí tõ uta zá si bal eset biz to -
sí tá sát a Chartis Europe S.A. Ma gyar or szá gi Fi ók te le pe nyújt ja.

Biz to sí tá si szol gál ta tá sok táb lá za ta

A biz to sí tá si szer zõ dés meg kö té sé hez:

� a CIB Bank Zrt. kár tya bir to ko sa fel hív ja a CIB 24-et, vagy fel ke re si a Bank egyik 
fi ók ját,

� köz li igé nyét és kár tya szá mát
� be dik tál ja az uta zók ada ta it és az uta zás pon tos idõ pont ját
� a biz to sí tás dí ját a Bank a bankkártyabirtokos szám lá já ról au to ma ti ku san 

le eme li.

Szol gál ta tá sok Biz to sí tá si ös  sze gek
Bal ese ti Ha lál 3 000 000

Te me té si költ sé gek Ma gyar or szág ha tá ra in kí vül 500 000

Bal ese ti ma ra dan dó tel jes és rész le ges rok kant ság 4 000 000

Rok kant ság ese tén – Át kép zé si költ sé gek 500 000

Rok kant ság ese tén – Ke rek es  szék költ sé ge 500 000

Sür gõs sé gi or vo si költ sé gek bal eset ese tén 9 000 000

Sür gõs sé gi or vo si költ sé gek be teg ség ese tén 7 000 000

Fo gá sza ti költ sé gek
Li mit / fog

125 000
25 000

Pog  gyász biz to sí tás
Li mit / cso mag
Li mit / tárgy

250 000
150 000
100 000

Pog  gyász ké sés (6-8 óra kö zöt ti ké sés ese tén) 50 000

Pog  gyász ké sés (8 órát meg ha la dó ké sés ese tén) 100 000

Já rat ké sés (4 órát meg ha la dó ké sés ese tén) 100 000

As  szisz ten cia Szol gál ta tá sok

Sür gõs sé gi gyógy ásza ti szál lí tás il let ve ha za szál lí tás 20 000 000

Holt test ha za szál lí tá sa 100 %

Ko por só költ sé ge i nek meg té rí té se 100 %

Ügy vé di költ sé gek 1 000 000

Óva dék elõ leg 1 000 000

Sze mé lyi fe le lõs ség biz to sí tás 1 000 000

Sür gõs sé gi uta zá si költ sé gek csa lád tag ré szé re (1fõ)
szál lás költ ség, max. 5 nap, / li mit/éj

300 000
30 000

Sür gõs sé gi uta zá si költ sé gek csa lád tag ré szé re (1fõ), 
Eu ró pán kí vül
szál lás költ ség, max. 5 nap, / li mit/éj

500 000

35 000
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Ki egé szí tõ Uta zá si bal eset biz to sí tás
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A Chartis Europe S.A. Ma gyar or szá gi Fi ók te le pe (to váb bi ak ban: Biz to sí tó) a
je len biz to sí tá si fel té te lek alap ján ar ra vál lal kö te le zett sé get, hogy a biz to sí -
tás dí ja el le né ben a biz to sí tá si köt vény ben meg ha tá ro zott koc ká za tok el len,
a szer zõ dés ben meg je lölt biz to sí tá si ös  szeg ere jé ig biz to sí tá si vé del met
nyújt.
A biz to sí tá si szer zõ dés ke re té ben, a Szer zõ dõ aján la ta alap ján a fel té te lek ben
meg ha tá ro zott biz to sí tá si ese mé nyek re (koc ká zat vi se lé sek re) köt he tõ biz to sí -
tás. 

A biz to sí tá si fel té te lek re és a fel té te lek ben nem ren de zett kér dé sek ben a
ha tá lyos ma gyar jog sza bály ok ren del ke zé sei az irány adó ak.

A ká ro kat ki zá ró lag a Chartis Europe S.A. Ma gyar or szá gi Fi ók te le pe vagy az
International SOS ren dez he ti, il let ve vizs gál hat ja ki. Amen  nyi ben a Biz to sí -
tott nak kül föl di út ja so rán egész ség ügyi el lá tás ra vagy jog se gély szol gá lat ra
van szük sé ge, min den egyes eset ben kö te les fel ven ni a kap cso la tot az asz  -
szisz ten cia tár sa ság gal. Az elõ ze tes jó vá ha gyás nél kül igény be vett szol gál ta -
tá sok ese té ben – ki vé ve, ha a Biz to sí tott egész ség ügyi ál la po ta ezt iga zol tan
nem te szi le he tõ vé – a Biz to sí tó kö te le zett sé ge bár mely kár vo nat ko zá sá ban
ma xi mum 150 USD-nak meg fe le lõ fo rint ös  szeg re kor lá to zó dik.

FO GA LOM MEG HA TÁ RO ZÁ SOK
1. FE JE ZET

Biz to sí tó: A Chartis Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe, 1133 Budapest,
Váci út 76. cégjegyzékszáma: 01-17-000387, amely a biztosítási szerzõdést a
Szerzõdõvel megköti és a szerzõdésrõl kötvényt állít ki.

Travel Guard (Asszisztencia szolgálat): A Biztosító képviseletében eljáró jo-
gi személy, (Europ Assistance Magyarország Kft., 1134 Budapest, Dévai u.
26-28.), amely a Biztosítóval kötött szerzõdés alapján a feltételekben
meghatározott asszisztencia szolgáltatásokat nyújtja.

Szer zõ dõ: CIB Bank Zrt, 1024 Bu da pest, Med ve u.4-14.

Biz to sí tott sze mély: A je len fel té te lek al kal ma zá sá ban Biz to sí tott nak az a 14.
élet év ét be töl tött, de 75 év alat ti kár tya bir to kos mi nõ sül, aki a Szer zõ dõ ál -
tal ki bo csá tott ér vé nyes MasterCard Gold, MasterCard Bu si ness,
MasterCard Busi ness Gold, MasterCard Tensi Gold, MasterCard Stan dard,
Visa Bu si ness, Visa Electron, Visa Teenager Electron, CirrusMaestro,
CirrusMaestro vállalati, MasterCard Electronic, MasterCard Unembossed,
Visa Classic és Fo tex vá sár lói bank kár tyá val ren del ke zik (ki egé szí tõ uta zá si
biz to sí tás ese tén ide ért ve a kár tya bir to kos sal együtt uta zó ter mé sze tes sze -
mé lye ket is), az az aki nek a je len fel té te lek sze rin ti koc ká za ta it a Biz to sí tó át -
vál lal ja. 
Nem le het biz to sí tott a kül föld ön szol gá la tot tel je sí tõ sze mély, a kül föld re
mun ka vál la lás cél já ból uta zó sze mély- füg get le nül at tól, hogy ren del ke zik-e
a célországba szó ló mun ka vál la lá si en ge dél  lyel vagy sem- ki vé ve, ha az uta-
zá si cél ként meg je lölt or szág el tér a kül föl di mun ka vál la lás, il let ve szol gá lat -
tel je sí tés he lyé tõl.
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PREAMBULUM

ÁL TA LÁ NOS FEL TÉ TE LEK
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De vi za kül föl di sze mé lyek a biz to sí tá si szol gál ta tá sok igény be vé te lé re
ugyan úgy jo go sul tak, mint a de vi za bel föl di sze mé lyek, ki vé ve a sür gõs sé gi
gyógy ásza ti költ sé ge ket bal eset és be teg ség ese tén, mely fe de ze tek a de vi za -
kül föl di sze mé lyek ál lam pol gár sá ga sze rin ti or szág(ok)ban nem ér vé nye sek. 

De vi za kül föl di: az a ter mé sze tes sze mély, aki az il le té kes ma gyar ha tó ság ál -
tal ki adott, ér vé nyes sze mély azo no sí tó iga zol ván  nyal, kül föl di ál lam pol gár -
sá ga mi att nem ren del kez het.

Ügy fél: Az a ter mé sze tes vagy jo gi sze mély, aki a Bank nál la kos sá gi- vagy
vál la la ti fo lyó szám lá val ren del ke zik és a Bank tól a kár tya bir to kos ré szé re a
bank kár tyát igény li. 

Ked vez mé nye zett: Az a sze mély, aki a biz to sí tá si ese mény be kö vet kez te kor a
szer zõ dés sze rint já ró biz to sí tá si szol gál ta tás(ok) igény be vé te lé re jo go sult. A
Biz to sí tott bal ese ti ha lá la ese té re ked vez mé nye zet tet je löl het. Amen  nyi ben
a Biz to sí tott írás ban el té rõ en nem ren del ke zett, ked vez mé nye zett(ek)nek a
Biz to sí tott örö kö se(i)t kell te kin te ni. Min den egyéb szol gál ta tás ese té ben a
ked vez mé nye zett ma ga a Biz to sí tott, amen  nyi ben utób bi írás ban et tõl el té -
rõ en nem ren del ke zik. A Biz to sí tott az ere de ti leg ki je lölt ked vez mé nye zett
he lyett a Biz to sí tó hoz in té zett írás be li nyi lat ko zat tal bár mi kor más ked vez -
mé nye zet tet ne vez het meg. A Biz to sí tott nyi lat ko za ta a Biz to sí tó val szem -
ben ak kor tól ha tá lyos,  ami kor a nyi lat ko zat a Biz to sí tó tu do má sá ra jut. 

Há zas társ: Az a sze mély, aki a fõ biz to sí tott tör vé nyes há zas tár sa vagy élet -
társa.

El tar tott gyer mek: a Biz to sí tott azon gyer me ke, aki az aláb bi fel té te lek nek
meg fe lel:

• az el sõ élet év ének 3. hó nap ját már be töl töt te, de a 18. élet év ét il let ve
fel sõ ok ta tá si in téz mény ben nap pa li ta go za ton ta nul má nyo kat foly ta -
tó gyer mek ese té ben 21. élet év ét még nem töl tött be, 

• vér sé gi, örök be fo ga dott vagy mos to ha, 
• nem há zas, 
• önál ló ke re set tel nem ren del ke zik.

Kö ze li hoz zá tar to zó: A Pol gá ri Tör vény könyv ben hoz zá tar to zói mi nõ ség ben
meg ha tá ro zott sze mé lyek kö re.

Bennfekvõ be teg: Az a sze mély, aki bennfekvõként leg alább 24 órán ke resz -
tül fo lya ma to san kór há zi el lá tás ban ré sze sül.

Or vos: Az – a Biz to sí tot tól vagy an nak kö ze li hoz zá tar to zó i tól el té rõ sze -
mély –, aki a jog sza bály ban meg ha tá ro zott vizs gák kal és en ge déllyel ren del -
ke zik az igény alap já ul szol gá ló biz to sí tá si ese mény gyó gyí tá sá ra.

Kór ház: Az a lé te sít mény, amely min den ben meg fe lel az aláb bi kö ve tel mé -
nyek nek:

• kór há zi mû kö dés re vo nat ko zó en ge dél  lyel ren del ke zik (ha az ilyen
en ge dély ha tó sá gi elõ írás),

• el sõ sor ban a kór ház ban tör té nõ ke ze lés sel, bennfekvõ be te gek el lá -
tá sá val fog lal ko zik,

• a be teg ápo lást na pi 24 órán át, szak kép zett sze mély zet tel lát ja el,
• en ge dél  lyel ren del ke zõ or vost fog lal koz tat,
• biz to sít ja a di ag nosz ti zá lás és a ma gas szin tû or vo si be avat ko zá sok

szer ve zett szol gál ta tá sát,
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• el sõd le ge sen nem ren de lõ in té zet, sza na tó ri um, vagy re ha bi li tá ci ós
in té zet, vagy ha son ló lé te sít mény, és nem fog lal ko zik al ko hol vagy
ká bí tó szer füg gõ sé gi te rá pi á val,

• nem la ká sa a Biz to sí tott nak.

Gyógy ásza ti költ sé gek: Ma gyar or szág ha tá ra in kí vül fel me rü lõ, kór há zi ope -
rá ci ó val, ér zés te le ní tés sel és egyéb or vo si ke ze lés sel, il let ve or vos ál tal elõ -
írt ke ze lés sel kap cso la tos szük sé ges költ sé gek.

Gyógy ásza ti ke ze lés: Or vo si ta nács adás, ke ze lés, kon zul tá ció.

Biz to sí tá si ese mény idõ pont ja:
a) be teg ség te kin te té ben a di ag nó zis el sõ nap ja,
b) bal eset te kin te té ben a bal eset nap ja.

Bal eset: Olyan ese mény, amely a Biz to sí tott aka ra tán kí vül, hir te len fel lé põ
kül sõ be ha tás kö vet kez mé nye, amely köz vet le nül és min den egyéb ok tól
füg get le nül a Biz to sí tott ha lá lát, ma ra dan dó rok kant sá gát vagy a szer zõ dés -
ben meg ha tá ro zott egyéb tes ti sé rü lé sét okoz za.

Kiegészítõ Extrém Sportbiztosítás: A 4. fejezet Általános Kizárások 25. pon-
tjában foglalt sporttevékenységekre a Biztosított kártyabirtokos  - külön biz-
tosítási díj megfizetése mellett - kiegészítõ biztosítást köthet.

Be teg ség: Bár mely, a Biz to sí tott egész sé gi ál la po tá ban be kö vet ke zõ egész -
ség ká ro so dás fel té ve, hogy:

• ez a vál to zás a biz to sí tá si idõ sza kon be lül, a biz to sí tás idõ ha tá lya
alatt kö vet ke zik be,

• az adott be teg ség nem tar to zik a ki zá rá sok kö ré be,
• nem már meg lé võ bár mely be teg ség.

Há bo rú: A há bo rú (akár ki nyil vá ní tot ták a ha di ál la po tot, akár nem) vagy
egyéb har ci cse lek mé nyek, ide ért ve azt az ese tet is, ami kor bár mely szu ve -
rén ál lam ka to nai erõt al kal maz va la mely gaz da sá gi, föld raj zi, nem ze ti, po li -
ti kai, fa ji, val lá si vagy más cél ér de ké ben. 

Pol gár há bo rú: Ugyan azon or szág ál lam pol gá ra i nak két vagy több cso por to -
su lá sa kö zöt ti fegy ve res konf lik tus, amely ben a szem ben ál ló fe lek el té rõ et -
ni kai, val lá si vagy ide o ló gi ai cso por tok hoz tar toz nak. Eb be a meg ha tá ro zás -
ba tar to zik: a fegy ve res fel ke lés, a for ra da lom, a lá za dás, a zen dü lés, a puccs
és a sta tá ri um, va la mint ezen ese mé nyek kö vet kez mé nyei.

2. FE JE ZET

2.1. A biz to sí tás tár gya és a biz to sí tá si vé de lem ha tály ba lé pé se 

A Biz to sí tó a je len biz to sí tá si fel té te lek alap ján ar ra vál lal kö te le zett sé get,
hogy a Bank ál tal ki bo csá tott MasterCard Gold, MasterCard Tensi Gold,
MasterCard Bu si ness, MasterCard Bu si ness Gold, Visa Bu si ness és Fo tex
kár tya meg fi ze tett éves dí já ban fog lalt – il let ve az MasterCard Stan dard,
Visa Classic, Visa Electron, Visa Teenager Electron, MasterCard Electronic,
MasterCard Unembossed, CirrusMaestro és CirrusMaestro vállalati kár -
tyák ese té ben a kár tyá hoz kap cso ló dó Uta zá si Vé de lem ben fog lalt biz to sí -
tá si díj el le né ben, a je len fel té te lek sze rin ti biz to sí tá si ese mé nyek be kö vet -
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ke zé se ese tén, a szol gál ta tá si táb lá zat ban meg je lölt biz to sí tá si ös  sze gek
ere jé ig biz to sí tá si vé del met nyújt. 

A je len fel té te lek sze rin ti biz to sí tá si vé de lem a MasterCard Gold,
MasterCard Tensi Gold, MasterCard Bu si ness Gold, MasterCard Business,
Visa Bu si ness és Fo tex kár tya bir to ko sok ese té ben a Kár tya ér vé nyes sé gé -
nek kez de te kor, míg MasterCard Stan dard, MasterCard unembossed, Visa
Classic, Visa Electron, Visa Teenager Electron, CirrusMaestro és
CirrusMaestro vállalati Kár tya bir to ko sok ese té ben az Uta zá si Vé de lem
igény lé sét, a ki egé szí tõ uta zá si biz to sí tás és a ki egé szí tõ ext rém sport biz -
to sí tás ese té ben az igény lést kö ve tõ nap 0.00 órá ja kor lép ha tály ba. 

Op ci o ná li san igé nyel he tõ uta zá si vé de lem ese té ben amen  nyi ben a kár -
tya bir to kos a  bankkártyaszerzõdés alá írá sá val egyi de jû leg igény li az
Uta zá si vé del met, úgy az az igény lés tõl szá mí tott 1 évig ér vé nyes.
Amennyi ben utó lag igény li a bankkártyabirtokos az Uta zá si Vé del met,
úgy az éves díj meg fi ze té se mel lett a kár tya for du ló hó nap já ig ér vé nyes
az Uta zá si Vé de lem. A bankkártyabirtokos az Uta zá si Vé del met a biz to -
sí tá si év for du ló ra –kártyaforuló hó nap ja- a Bank hoz írás ban in té zett fel -
mon dás sal fel mond hat ja, a fel mon dá si idõ azon ban 30 nap nál nem le het
rö vi debb. 
El len ke zõ eset ben kár tya for du ló kor az Uta zá si Vé de lem au to ma ti ku san
meg hos  szab bí tás ra ke rül.

2.2. A Biz to sí tó koc ká zat vi se lés ének te rü le ti és idõ be li ha tá lya

A Biz to sí tó je len fel té te lek sze rin ti koc ká zat vi se lé se ki zá ró lag a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le ti ha tá ra in kí vü li uta zás ide jé re szól, fel té ve, hogy
a Biz to sí tott – nem fi zi kai jel le gû mun ka vég zés cél já ból – tesz uta zást
a Ma gyar Köz tár sa ság ha tá ra in kí vül és az uta zás idõ tar ta ma a hat van
(60) egy mást kö ve tõ na pot nem ha lad ja meg. A Biz to sí tó koc ká zat vi se -
lé se ak kor ve szi kez de tét, ami kor a Biz to sí tott sze mély el hagy ja az or -
szág ha tá rát, és tart egé szen ad dig, míg vis  sza nem tér. Az uta zás meg -
kez dé sét kö ve tõ hat va na dik (60.) nap 24. órá ja kor a Biz to sí tó koc ká zat -
vi se lés ak kor is meg szû nik, ha a Biz to sí tott ezen ha tár idõn be lül nem
tér vis  sza Ma gyar or szág ra. 
A biz to sí tá si fe de ze tek csak azon biz to sí tá si ese mé nyek re vo nat koz nak,
me lyek a fent ne ve zett kár tyák (ide ért ve az el vesz té sük ese tén ki bo csá -
tan dó pót kár tyá kat, il let ve a le já ra tuk ese tén ki bo csá tan dó pót kár tyá kat,
il let ve a le já ra tuk ese tén ki bo csá tan dó meg újí tott bank kár tyá kat is) ér vé -
nyes sé gi ide je alatt kö vet kez nek be.

2.3. A biz to sí tás meg szû né se 

Bár mely Biz to sí tott biz to sí tá sa azon nal meg szû nik: 

a) a Biz to sí tott ha lá la kor,
b) a MasterCard Gold betéti, MasterCard Gold hitel, MasterCard Tensi

Gold, MasterCard Gold Privát, MasterCard Bu si ness betéti,
MasterCard Bu si ness hitel, MasterCard Gold Bu si ness, MasterCard
Stan dard, Visa Bu si ness, Visa Classic, Visa Electron betéti, Visa
Electron hitel, Visa Teenager Electron, MatserCard Electronic,
MasterCard Unembossed, CirrusMaestro, CirrusMaestro Privát,
CirrusMaestro Vállalati, CIB Kompakt Vállalati és Fo tex kár tya ér vé -
nyes sé gi ide jé nek le já ra ta kor.

c) ki egé szí tõ uta zá si biz to sí tá sok nál a biz to sí tá si tar tam le jár ta kor.
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d) Op ci o ná lis biz to sí tás ese tén amen  nyi ben a Biz to sí tott a Szer zõ dõ
CIB24 ügy fél szol gá la tán, vagy a CIB Internet ban kon ke resz tül kö tött
biz to sí tást a 2.4 Pont ban fog lal tak sze rint fel mond ja.

2.4. (CIB24-en, CIB Internet Bank-on ke resz tül igé nyelt biz to sí tá si szer -
zõ dés fel mon dá sa 

2.4.1. A MasterCard Stan dard, Visa Electron, Visa Classic, MasterCard
Electronic, MasterCard Unembossed és CirrusMaestro kár tya bir to kos
Biz to sí tott a Szer zõ dõ CIB24, vagy CIB Internet Bank rend sze rén ke resz -
tül igé nyelt Uta zá si Biz to sí tá si Szer zõ dést, a Sür gõs sé gi As  szisz ten cia
kár tya és a je len biz to sí tá si fel té te lek kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 14 na pon
be lül, in dok lá si kö te le zett ség nél kül azon na li ha tál  lyal fel mond hat ja.

2.4.2.A fel mon dá si jo got ha tár idõ ben ér vé nye sí tett nek kell te kin te ni, ha
ar ra vo nat ko zó nyi lat ko za tát a Biz to sí tott a 14 na pos ha tár idõ le jár ta elõtt
pos tá ra ad ja a Szer zõ dõ,  le ve le zé si cí mé re.(CIB Bank Zrt., Bank kár tya
osz tály, 1024 Bu da pest, Pet re zse lyem u. 2-8.)

2.4.3. A fel mon dás ra nyit va ál ló ha tár idõ elõtt a Biz to sí tó koc ká zat vi se lé -
se csak ab ban az eset ben kez dõ dik meg a je len szer zõ dé si fel té te lek sze -
rin ti idõ pont ban, ha a Biz to sí tott a Biz to sí tá si Szer zõ dés tel je sí té sé nek
azon na li meg kez dé sé hez a CIB24 rend sze rén ke resz tül tett aján lat té tel
so rán ki fe je zet ten hoz zá já rul.

2.4.4. Ha a Biz to sí tott a fen ti ek sze rint hoz zá já rult ah hoz, hogy a Biz to sí tó
koc ká zat vi se lé se akár már a fel mon dás ra nyit va ál ló ha tár idõ le jár ta elõtt is
meg kez dõd jék és a Biz to sí tá si Szer zõ dés ér vé nye sen lét re jön, utóbb azon -
ban – a 14 na pos ha tár idõn be lül – fel mond ja a Biz to sí tá si Szer zõ dést, úgy a
Biz to sí tó az  ilyen eset ben a Biz to sí tott nak vis  sza já ró pénz ös  sze get a fel -
mon dás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott leg ké sõbb 30 na pon be lül kö te les vis  sza -
fi zet ni.

2.4.5. A biz to sí tás meg szû né se nem érin ti a meg szû nés elõtt be kö vet ke -
zett biz to sí tá si ese mé nyek kel kap cso la tos, fo lya mat ban lé võ vagy füg gõ
károk el bí rá lá sát, ki vé ve, ha a Biz to sí tott a Szer zõ dõ CIB24 rend sze rén ke -
resz tül kö tött szer zõ dés tel je sí té sé nek meg kez dé sé hez nem já rult hoz zá
és a biz to sí tá si ese mény a fel mon dás ra nyit va ál ló ha tár idõ alatt kö vet ke -
zett be.

2.5. A Biz to sí tott kár eny hí té si kö te le zett sé ge  

A Biz to sí tott kö te les min den tõ le tel he tõt meg ten ni a biz to sí tá si ese -
mény el ke rü lé se vagy eny hí té se ér de ké ben. A Biz to sí tó nem té rí ti meg a
kár nak azt a ré szét, amely ab ból szár ma zott, hogy a Biz to sí tott e kö te le -
zett sé gé nek nem tett ele get.

2.6. A Biz to sí tó men te sü lé se

A Biz to sí tó men te sül a szol gál ta tá si kö te le zett ség alól és a je len szer zõ -
dés, il let ve az azon ala pu ló min den igény ér vény te len né vá lik, amen  nyi -
ben:

a) a Biz to sí tott kár meg elõ zé si, il let ve kár eny hí té si kö te le zett sé gé nek
fel ró ha tó an nem tett ele get,
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b) bi zo nyí tást nyer, hogy a biz to sí tá si ese mény a Biz to sí tott szán dé ko -
san el kö ve tett bûn cse lek mé nye foly tán, az zal ös  sze füg gés ben kö vet -
ke zett be, vagy azt a Biz to sí tott sú lyo san gon dat lan ma ga tar tá sa idéz -
te elõ.

A biz to sí tá si ese mény ak kor mi nõ sül sú lyo san gon dat lan ma ga tar tás ál tal
oko zott nak, ha az a Biz to sí tott

• al ko ho los be fo lyá solt sá gá val (0,8 ez re lék fö löt ti vér al ko hol szint) köz -
vet len oko za ti ös  sze füg gés ben kö vet ke zett be,

• jo go sít vány nél kül, vagy it tas gép jár mû ve ze té se köz ben kö vet ke zett
be,

• ká bí tó, vagy bó dí tó ha tá sú anyag hasz ná la tá val kap cso la tos be fo lyá -
solt sá ga alatt, vagy az zal ös  sze füg gés ben tör tént.

2.7. Jog nyi lat ko za tok

A Biz to sí tó nyi lat ko za ta it írás ban jut tat ja el a biz to sí tá si szer zõ dés ben ér -
de kelt sze mé lyek nek, az ál ta luk meg adott és a Biz to sí tó ál tal is mert utol -
só ér te sí té si cím re.
A Biz to sí tó a szer zõ dés kö tés kor vagy azt kö ve tõ en hoz zá el jut ta tott jog -
nyi lat ko za to kat és be je len té se ket csak ak kor kö te les jog ha tá lyos nak te -
kin te ni, ha azo kat írás ban jut tat ták el hoz zá. A nyi lat ko zat ak kor ha tá lyos,
ha az a Biz to sí tó köz pont já ba meg ér ke zett.

2.8. El évü lés

Je len fel té te lek bõl szár ma zó biz to sí tá si igé nyek a kár ese mény be kö vet ke -
zé sé tõl szá mí tott 2 év után évül nek el.

2.9. Tá jé koz ta tás sze mé lyes ada tok ke ze lé sé rõl

Jogszabályi háttér

Személyes adat az olyan adat, adatból levonható következtetés, amely
egy meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható. A
személyes adat biztosítási titoknak minősül. 

A Biztosító személyes adatokat a biztosítási szerződés létrejöttével,
nyilvántartásával és a biztosítási szolgáltatás teljesítésével összefüg-
gésben kezel. Az adatszolgáltatás önkéntes, de a biztosítási ajánlatban
rögzített egyes személyes adatok közlése nélkülözhetetlen a biztosítási
szerződés létrejöttéhez. Az adatkezelés céljával összefüggésben a
tudomására jutott adatokat a Biztosító a biztosítókról és a biztosítási
tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény értelmében az ügyfél külön
hozzájárulása nélkül kezelheti. Az adatkezelés időtartama: a Biztosító a
személyes adatokat a biztosítási jogviszony fennállása alatt, valamint
azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal
kapcsolatban igény érvényesíthető.

A Biztosító a tevékenysége során a tudomására jutott, biztosítási titok-
nak minősülő adatokat csak akkor hozhatja harmadik személy
tudomására, ha a titoktartási kötelezettsége alól az ügyféltől vagy
annak törvényes képviselőjétől a kiszolgáltatható titokkört pontosan
megjelölve írásban felmentést kapott.
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Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a Biztosító által az Európai
Unión kívüli országba történő adattovábbítás abban az esetben, ha az
ügyfél ahhoz írásban hozzájárult, és az adott országban a magyar jogsz-
abályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés
feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint az adott
állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott
követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal.

A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn
a) a feladatkörében eljáró Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével,
b) a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró nyomozó
hatósággal és ügyészséggel,
c) büntetőügyben, polgári ügyben, valamint a csődeljárás, illetve a fel-
számolási eljárás ügyében eljáró bírósággal, továbbá a végrehajtási ügy-
ben eljáró önálló bírósági végrehajtóval,
d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel,
e) az adóhatósággal,
f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal,
g) a biztosítóval, a biztosításközvetítővel, a szaktanácsadóval, a har-
madik országbeli biztosító, független biztosításközvetítő vagy szak-
tanácsadó magyarországi képviseletével, ezek érdek-képviseleti
szervezeteivel, illetve a biztosítási, biztosításközvetítői, szaktanácsadói
tevékenységgel kapcsolatos 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 információgyűjtésre fel-
hatalmazott szervvel,
k) a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együttbiz-
tosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítókkal,
l) az állományátruházás keretében átadásra kerülő biztosítási
szerződési állomány tekintetében az átvevő biztosítóval,
m) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekin-
tetében a kiszervezett tevékenységet végzővel,
n) a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával,
o) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósággal szemben.

Nem lehet biztosítási titokra hivatkozással visszatartani az információt
a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra
vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási
kötelezettség esetén.

Adatvédelmi Szabályzat

A személyes adatok kezelésére a fentebb ismertett jogszabályi ren-
delkezések mellett a Biztosító Adatvédelmi Szabályzatában írtak is
irányadóak.

A személyes adatok megosztása – az Adatvédelmi Szabályzatban
rögzített célokból a személyes adatok megoszthatók a Biztosító cégcso-
portjának tagjaival, brókerekkel, biztosítókkal és viszontbiztosítókkal,
egészségügyi dolgozókkal és más szolgáltatókkal. A cégcsoport azon
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tagjainak listáját, amelyek hozzáférhetnek a személyes adatokhoz, a
következő dokumentum tartalmazza: 
http://www.aigcorporate.com/AIG_All_Entities.pdf. 

A Biztosító ügyfeleinek tájékoztatása céljából az ügyfélszolgálatán (1133
Budapest, Váci út 76.) kifüggeszti azon szerződéses partnereinek
listáját, akik közreműködnek a biztosítási tevékenység végzésében, és
ezáltal személyes és biztosítási adatokat is megismernek. A Biztosító
megbízása alapján eljáró ezen vállalkozásokról információt kérhet a +36
1 801-0801-es ügyfélszolgálati telefonszámon. 

Külföldi adattovábbítás – üzleti tevékenységének globális jellege miatt
a Biztosító személyes adatokat más országokban lévő feleknek is továb-
bíthat, ideértve az Egyesült Államokat, és más, az ügyfél lakóhelye szer-
inti országtól eltérő adatvédelmi jogszabályokkal rendelkező orszá-
gokat is.

Biztonság és a személyes adatok megőrzése – a személyes adatok
védelme érdekében a Biztosító megfelelő jogi és biztonsági előírásokat
alkalmaz, továbbá szerződéses partnerei számára előírja a megfelelő
védelmi intézkedések alkalmazását. A Biztosító a személyes adatokat a
fenti célok teljesítéséhez szükséges ideig őrzi meg.

Kérések, kérdések – A személyes adatokkal kapcsolatos kérdéseket, az
adat helyesbítésére, törlésére vagy az adatkezelés korlátozására
vonatkozó kéréseket, illetve az adatok használatával kapcsolatos
tiltakozást a reception.hu@chartisinsurance.com email címen vagy lev-
élben kell a Biztosítónak jelezni. A személyes adatokkal kapcsolatos
további információk az Adatvédelmi Szabályzatban találhatók, a
www.chartisinsurance.com/hu/privacy címen. A fenti elérhetőségeken
a szabályzat egy példányának megküldését is kérheti az ügyfél.

2.10. Pa na szok kal fog lal ko zó szerv

Chartis Europe S.A. Magyarországi Fióktelepének vezetõje
(1133, Budapest, Váci út 76. Telefon: 801-08-01, Fax: 801-08-99).
A biztosítók felügyeleti szerve: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
(1013 Budapest, Krisztina krt. 39.)
Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség
(1088 Budapest, József Krt. 6.)

2.11. Irány adó jog és jog vi ta ese tén al kal ma zan dó el já rás

A Biz to sí tó és a Biz to sí tot tak jog vi szony ára a ma gyar jog ren del ke zé sei, a
je len Ál ta lá nos Szer zõ dé si Fel té te lek, az ab ban nem sza bá lyo zott kér dé -
sek ben pe dig a Ma gyar Köz tár sa ság Pol gá ri Tör vény köny vé rõl szó ló 1959.
évi IV. tör vény, a fo gyasz tó vé de lem rõl szó ló 1997. évi CLV. tör vény, va la -
mint a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl szó ló 2003. évi LX. tör -
vény ren del ke zé sei irány adó ak.
Bár mely vi tá ban, amely az Uta zá si Biz to sí tá si Szer zõ dés bõl vagy az zal
össze füg gés ben, an nak meg sze gé sé vel, meg szû né sé vel, ér vé nyes sé gé vel
vagy ér tel me zé sé vel kap cso lat ban ke let ke zik, a vi ta tár gyát ké pe zõ ösz  -
szeg nagy sá gá tól füg gõ en, ki zá ró la go san vagy a Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti
Bí ró ság, vagy a Fõ vá ro si Bí ró ság jo go sult el jár ni.
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A Biz to sí tó és a Biz to sí tott kö zött ke let ke zõ eset le ges vi tás ügy egyez sé -
gen ala pu ló ren de zé sé nek meg kí sér lé se vé gett, a Biz to sí tott a la kó he lye
sze rin ti Bé kél te tõ Tes tü let nél is el já rást kez de mé nyez het. A Bé kél te tõ
Tes tü let a te rü le ti gaz da sá gi ka ma rák mel lett mû kö dõ füg get len tes tü let,
mely nek el já rá sát a Biz to sí tott ak kor kez de mé nyez he ti, ha azt meg elõ zõ -
en a Biz to sí tó val köz vet le nül meg kí sé rel te a pa nasz ügy ren de zé sét. A Bé -
kél te tõ Tes tü let ha tá ro za ta nem érin ti a Biz to sí tott jo gát ar ra, hogy igé -
nyét bí ró sá gi el já rás ke re té ben ér vé nye sít se.

2.12. A kap cso lat tar tás és az ügy fél-tá jé koz ta tás nyel ve

A Biz to sí tó és a Biz to sí tott kap cso lat tar tá sa va la mint a Biz to sí tot tak tá jé -
koz ta tá sa ma gyar nyel ven tör té nik.

3. FE JE ZET

KÁR IGÉ NYEK / A BIZ TO SÍ TÓ TEL JE SÍ TÉ SE

A biz to sí tá si jog vi szony alap ján tá masz tott bár mely igényt a Biz to sí tó ré -
szé re írás ban, az ala pul szol gá ló ese mény be kö vet ke zé sé tõl szá mí tott leg -
ké sõbb 30 na pon be lül kell be nyúj ta ni. Bal ese ti ha lál ese tén a Biz to sí tót
azon nal, vagy a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül kell ér te sí te ni. A be je len té -
si kö te le zett ség el mu lasz tá sa ese tén a Biz to sí tó an  nyi ban men te sül a biz -
to sí tá si ös  szeg ki fi ze té se alól, amen  nyi ben emi att lé nye ges kö rül mé nyek
ki de rít he tet le nek ké vál tak.

A Biz to sí tó ál tal igé nyelt min den iga zo lást, nyi lat ko za tot és bi zo nyí té kot
a Biz to sí tó nak az ál ta la meg ha tá ro zott for má ban és tar ta lom mal, a köt -
vény szám ra va ló hi vat ko zás sal kell be nyúj ta ni. Az ez zel kap cso la tos költ -
sé ge ket a Biz to sí tó nem té rí ti meg. 

A be je len tés nek a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia:
a) az or vo si je len tést va la men  nyi sé rü lés jel le gé nek és mér té ké nek le írá sá -

val és di ag nó zi sá val, il le tõ leg az egész ség ká ro so dás mér té ké nek iga zo -
lá sá val, 

b) min den el szá mo lás, szám la, vény, kór há zi iga zo lás, amely a kár ese -
ménnyel kap cso la to san ke let ke zett, és amely al kal mas ar ra, hogy a
fel me rült gyógy ásza ti költ sé gek tel jes ös  sze ge pon to san meg ál la pí -
tás ra ke rül jön,

c) azon har ma dik sze mély ne vét, el ér he tõ sé gét biz to sí tá sá ra vo nat ko zó
ada ta it, – amen  nyi ben le het sé ges – aki a Biz to sí tot ton kí vül a biz to sí -
tá si ese mény ben érin tett volt (pl.: au tó bal eset ese tén),

d) bal ese ti ha lál ese tén a ha lot ti anya köny vi ki vo na tot és a ha lál okát
iga zo ló or vo si bi zo nyít ványt.

To váb bá az aláb bi ok má nyo kat kell be nyúj ta ni:
bal eset ese tén
a) a bal eset le írá sát bár mely le het sé ges szem ta núk ne vé vel,
b) a bal eset té nyét és kö rül mé nye it iga zo ló rend õr ha tó sá gi jegy zõ könyv

vagy más hi va ta los je len tés má so la tát (amen  nyi ben ilyen ké szült),
c) or vo si je len tés,
d) a vizs gá la tot vég zõ or vos ada tai, 

be teg ség ese tén
a) be teg ség kez de té nek idõ pont ja,
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b) di ag nosz ti zá lás el sõ nap ja,
c) a vizs gá la tot vég zõ or vos ada tai.

Pog  gyász el lo pá sa vagy sé rü lé se ese tén az aláb bi ira to kat kell be nyúj ta ni:
a) a pog  gyász el lo pá sá nak vagy ká ro so dá sá nak rész le tes kö rül mé nyei,
b) a szál lí tó nak a kár ral, lo pás sal vagy ron gá lás sal kap cso la tos nyi lat ko za -

ta,
c) az el ve szett vagy sé rült pog  gyász il let ve sze mé lyes in gó sá gok té te les

lis tá ja, va la mint a ká ro so dás jel le gé nek le írá sa,
d) a pog  gyász/sze mé lyes in gó sá gok be szer zé sé nek he lye,
e) be szer zé si szám lá ja,
f) ja ví tá si szám la,
g) bár mely, a kár ral kap cso la to san ke let ke zett rend õr sé gi vagy ha tó sá gi

do ku men tum.

A Biz to sí tó szük ség ese tén egyéb ok ira to kat vagy iga zo lá so kat is be kér -
het, il let ve bi zo nyos kér dé sek tisz tá zá sá ra ma ga is be sze rez het ada to kat.

A Biz to sí tó az igény el bí rá lás tar ta ma alatt a sa ját költ sé gén jo go sult a Biz -
to sí tot tat meg vizs gál tat ni olyan gyak ran, ami lyen gyak ran az or vo si lag in -
do kolt. A Biz to sí tott fel ha tal maz za a Biz to sí tót, hogy az igény el bí rá lás
tar ta ma alatt a sa ját költ sé gén a Biz to sí tott holt test ét meg vizs gál tas sa, a
bon co lást el vé gez tes se, ha csak azt jog sza bály nem tilt ja. 

Bár mi lyen tes ti sé rü lés vagy be teg ség be kö vet kez tét kö ve tõ en a Biz to sí -
tott nak a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül gya kor ló szak or vos hoz kell for dul -
nia és kár eny hí té si kö te le zett sé gé bõl adó dó an an nak or vo si ta ná csa it kö -
te les pon to san be tar ta ni. A Biz to sí tó nem fe le lõs azo kért a kö vet kez mé -
nye kért, ame lyek a Biz to sí tott nak a biz to sí tá si ese mény ká ros kö vet kez -
mé nyei el há rí tá sá ra il let ve eny hí té sé re vo nat ko zó kö te le zett sé ge i nek el -
mu lasz tá sá ból ered nek.

A Biz to sí tó a rok kant ság jel le gé nek, ma ra dan dó sá gá nak és mér té ké nek
egy ér tel mû or vo si meg ál la pí tá sát meg elõ zõ en szol gál ta tást nem tel je sít.
A rok kant ság jel le gét, ma ra dan dó sá gát és mér té két leg ké sõbb a biz to sí -
tá si ese mény be kö vet ke zé sét kö ve tõ két (2) éven be lül meg kell ál la pí ta -
ni.
Amen  nyi ben a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé nek idõ pont já ban – a
bal ese ti ha lál vagy rok kant ság ki vé te lé vel – a Biz to sí tott a szer zõ dés ben
fog lalt koc ká za tok kal meg egye zõ más biz to sí tás sal is ren del ke zik, a Biz to -
sí tó fe le lõs sé ge bár mely fe de zett kár meg fe le lõ rész ará nyá ra kor lá to zó -
dik.

Amen  nyi ben a Biz to sí tó a bal ese ti rok kant ság ese té re já ró ös  sze get a Biz -
to sí tott ha lá la elõtt már ki fi zet te, úgy az ugyan azon ok ból be kö vet ke zõ
bal ese ti ha lál ese té re já ró biz to sí tá si ös  szeg bõl a már ki fi ze tett rok kant sá -
gi szol gál ta tás ös  sze ge le vo nás ra ke rül és a Biz to sí tó csak a kü lön bö ze tet
fi ze ti ki. 
A Biz to sí tó a szol gál ta tá so kat az igény el bí rá lá sá hoz, il let ve a tel je sí tés -
hez szük sé ges ös  szes irat be ér ke zé se után, az utol já ra be ér ke zett irat kéz -
hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül tel je sí ti. 
A károk ki fi ze té se a Biz to sí tó ma gyar or szá gi köz pont já ban tör té nik fo -
rint ban.
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4. FE JE ZET

ÁL TA LÁ NOS KI ZÁ RÁ SOK

Je len fel té te lek alap ján nem mi nõ sül biz to sí tá si ese mény nek és a biz to sí -
tó nem té rí ti meg azo kat a ká ro kat, ame lyek oka köz vet le nül, vagy köz vet -
ve, egé szé ben, vagy rész ben:

1. Ter ro riz mus, ide ért ve min den olyan cse lek ményt is, me lyet va la mely
tény le ges, vagy vár ha tó an be kö vet ke zõ ter ror cse lek mény meg hi ú sí -
tá sa, vagy az az el le ni vé de ke zés so rán tesz nek.

A je len ki zá rás al kal ma zá sa szem pont já ból ter ro riz mus nak mi nõ sül a
bár mely sze mély, vagy cso port ál tal el kö ve tett:
a. sze mély, vagy va gyon tárgy el le ni erõ szak, vagy az az zal va ló fe -

nye ge tés,
b. az em be ri élet re, vagy va gyon tárgy(ak)ra ve szé lyes cse lek mény,
c. olyan cse lek mény, amely hát rá nyo san be fo lyá sol, vagy meg bont

va la mely elekt ro ni kus, vagy kom mu ni ká ci ós rend szert, me lyet va -
la mely sze mély, vagy cso port vál lal – füg get le nül at tól, hogy ezt
va la mely szer ve zet, kor mány, ha ta lom, ha tó ság, vagy ka to nai erõ
ne vé ben te szi, vagy nem – ha an nak ha tá sa va la mely kor mány,
vagy a ci vil la kos ság kény sze rí té se, ká ro sí tá sa, il let ve a gaz da ság
bár mely ré szé nek meg bon tá sa.

A “Ter ro riz mus” fo gal ma alá tar to zik to váb bá min den olyan cse lek -
mény, ame lyet Ma gyar or szág kor má nya an nak mi nõ sít, il let ve ame -
lyet ter ror cse lek mény nek is mer el.

2. Nuk le á ris anya gok ki bo csá tá sa, ki szö ké se, amely köz vet le nül, vagy
köz vet ve nuk le á ris su gár zást, vagy ra dio ak tív szen  nye zést ered mé -
nyez, il let ve kór oko zó, mér ge zõ bi o ló gi ai, vagy ve gyi anya gok szét szó -
rá sa, al kal ma zá sa, vagy ki bo csá tá sa.
Mind azo nál tal je len ki zá rás csak ab ban az eset ben al kal ma zan dó, ha a
fen ti ok mi att több, mint 50 sze mély meg hal, vagy sú lyos tes ti sé rü -
lést szen ved an nak be kö vet ke zé sé tõl szá mí tott 90 na pon be lül. E ren -
del ke zés al kal ma zá sa szem pont já ból az aláb bi ak mi nõ sül nek sú lyos
tes ti sé rü lés nek:
a. élet ve szé lyes sé rü lés;
b. ma ra dan dó egész ség ká ro so dás,
c. va la mely test rész, szerv fi zi kai el vesz té se, vagy mû kö dõ ké pes sé -

gé nek el vesz té se.
3. há bo rú, pol gár há bo rú, in vá zió, lá za dás, for ra da lom, ka to nai erõ al kal -

ma zá sa, ál la mi vagy ka to nai ha ta lom bi tor lá sa,
4. a Biz to sí tott ál tal szán dé ko san oko zott vagy szán dé ko san elõ idé zett

ese mény,
5. olyan bal eset vagy be teg ség, mely a biz to sí tott szán dé kos ve szély ke -

re sé sé bõl ered (ki vé ve élet men tés),
6. ön gyil kos ság, il let ve ön gyil kos ság kí sér le te,
7. or vo si elõ írá sok szán dé kos be nem tar tá sa,
8. a Biz to sí tott nak bár mely ká bí tó szer, gyógy szer vagy gyógy ke ze lés

vagy al ko hol ha tá sa alat ti ál la po ta, ki vé ve ha eze ket egész ség ügyi ha -
tó ság elõ írá sá ra al kal maz zák,

9. a Biz to sí tott hi va tás sze rû rész vé te le bár mely sport te vé keny ség ben,
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10. a Biz to sí tott rész vé te le bár mely olyan ver seny ben vagy ver seny re va -
ló fel ké szü lés ben, amely mo to ros meg haj tá sú szá raz föl di-, ví zi- vagy
lé gi-jár mû hasz ná la tá val jár,

11. a Biz to sí tott 125 cm3-nél na gyobb hen ger ûr tar tal mú mo tor ke rék pár
vagy mo tor csó na kot ve ze té sé vel, vagy azon tör té nõ uta zá sá val függ
össze,

12. a Biz to sí tott utas ként (a fi ze tés té nyé tõl füg get le nül) vagy sze mély -
zet ként uta zik olyan lé gi-jár mû vön, amely nem tar to zik egyet len lé -
gi tár sa ság hoz sem és nincs meg fe le lõ be jegy zé se, illetve en ge dé lye
uta sok szál lí tá sá ra rend sze res és köz zé tett me net rend sze rin ti út vo -
na lon, 

13. olyan bal eset, ame lyet bár mely bûn tény ben, tet tes ként vagy ré szes -
ként va ló köz re mû kö dés so rán szen ved tek el,

14. a Biz to sí tott ter hes sé ge a szü lés vár ha tó idõ pont ját meg elõ zõ 26 hét -
ben, illetve a szü lés,

15. bár mely olyan be teg ség, ha lál, egész ség ká ro so dás vagy költ ség,
amely nek oka köz vet ve vagy köz vet le nül a HIV (Em be ri Im mun hi ányt
Oko zó Ví rus) és / vagy bár mely HIV-vel kap cso la tos be teg ség, be le -
ért ve az AIDS-t (Szer zett Im mun hi á nyos Szindró ma), és / vagy an nak
bár mi mu táns szár ma zé kát vagy vál to za tát,

16. olyan bal eset vagy be teg ség, ame lyet ne mi be teg ség, illetve ne mi be -
teg ség gel kap cso la tos kór oko zott, illetve ab ból szár ma zik,

17. olyan bal eset, ame lyet bár mely erõ sza kos fel ke lés ben, lá zon gás ban,
pol gá ri en ge det len ség ben vagy pol gá ri rend bon tás ban va ló ak tív rész -
vé tel so rán vagy an nak ered mé nye kép pen ke let ke zett,

18. bár mely ka to nai, fél ka to nai vagy rend õr sé gi (ren dé sze ti) szer ve zet -
nél foly ta tott szol gá lat, kö te le zett ség el lá tás, illetve kép zés so rán el -
szen ve dett bal eset, ki vé ve a Biz to sí tott en ge dé lye zett, nem hi va ta los
jel le gû el tá vo zá sa (pél dá ul: sza bad ság, ki me nõ) alatt be kö vet ke zett
bal eset,

19. bár mely ide gi vagy el me be li rend el le nes ség ke ze lé se, el ne ve zé sük tõl
vagy osz tá lyo zá suk tól füg get le nül, pszi chi át ri ai és pszi cho ti kus ál la -
po tok, bár mi lyen faj ta de pres  szió, illetve el me baj,

20. patológikus tö ré sek,
21. min den faj ta gyógy mód és hos  szú ide jû gyógy ke ze lés

gyógyintézményben va ló benn tar tóz ko dás sal (nyug dí jas ott ho nok,
utó ke ze lé si köz pon tok, detoxikáló köz pon tok, stb.), 

22. ki zá ró la gos koz me ti kai cé lú be avat ko zá sok, ope rá ció vagy ke ze lés, 
23. fo gyó kú ra-ke ze lés,
24. ter hes ség elõ se gí té se, im po ten cia ke ze lé se, illetve po ten cia-fo ko zás,
25. fo ko zott ve szél  lyel já ró sport te vé keny ség bõl szár ma zó bár mi lyen bal -

eset, (fo ko zott ve szél  lyel já ró sport te vé keny ség nek mi nõ sül kü lö nö -
sen, de nem ki zá ró lag az ej tõ er nyõ zés, sár kány re pü lés, sik ló re pü lés,
vad sí e lés, gu mi kö tél ug rás, vad ví zi eve zés, bú vár ko dás, bar lan gá szat,
szik la- és hegy má szás stb.), ki vé ve ha az er re vo nat ko zó pót díj meg fi -
ze tés re ke rült,

26. a biz to sí tott kül föld re uta zá sa elõtt már meg lé võ be teg sé ge vagy
egész sé gi ál la po ta,

27. kö vet kez mé nyi károk.
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BAL ESE TI HA LÁL

Amen  nyi ben a Biz to sí tott a koc ká zat vi se lés ide je alatt olyan bal ese ti tes ti
sé rü lést szen ved, amely köz vet le nül és min den egyéb más ok tól füg get le nül
a bal eset idõ pont ját kö ve tõ 365 na pon be lül a ha lá lát okoz za, a Biz to sí tó ki -
fi ze ti a ked vez mé nye zett(ek)nek a szol gál ta tá si táb lá zat ban meg je lölt biz to -
sí tá si ös  sze get. 

Amen  nyi ben a Biz to sí tott olyan bal ese tet szen ved, amely nek kö vet kez té ben
a Biz to sí tott el tû nik és a holt test ét nem ta lál ják meg a bal eset idõ pont ját kö -
ve tõ 365 na pon be lül, va la mint a bal eset té nye és az oko za ti ös  sze füg gés bi -
zo nyí tást nyer, ak kor a szer zõ dés min den egyéb fel té te le és ki kö té se ér tel -
mé ben a Biz to sí tó a Biz to sí tot tat ha lott nak te kin ti és a bal ese ti ha lál ese té -
re já ró szol gál ta tás ki fi ze té sét tel je sí ti. 

Amen  nyi ben a biz to sí tá si ös  szeg ki fi ze té se után bár mi kor ki de rül, hogy a
Biz to sí tott még is élet ben van, va la men  nyi ki fi ze tést a Biz to sí tó ré szé re tel -
jes mér ték ben vis  sza kell fi zet ni.

Te me té si költ sé gek 
Bal ese ti ha lál ese tén tel je sí tett biz to sí tá si szol gál ta tás ese tén a Biz to sí tó a
fel me rült és  sze rû te me té si költ sé ge ket meg té rí ti, min den egyes Biz to sí tott
ese té ben leg fel jebb 500.000.-Ft ös  sze gig.

BAL ESE TI HA LÁL LÉGIKATASZTRÓFA ESE TÉN

Ha a Biz to sí tott sze mély a Koc ká zat vi se lés tar ta ma alatt va la mely lé gi-já -
ra ton utas ként tör té nõ uta zá sa, vagy az ar ra va ló fel-, illetve az ar ról va ló
le szál lá sa köz ben olyan bal ese ti Tes ti sé rü lést szen ved, amely köz vet le -
nül és min den egyéb más ok tól füg get le nül a Bal eset idõ pont ját kö ve tõ
365 na pon be lül a ha lá lát okoz za, a Biz to sí tó ki fi ze ti a Ked vez mé nye -
zett(ek)nek vagy a jo gi kép vi se lõ nek a Szol gál ta tá si táb lá zat ban meg je lölt
Biz to sí tá si ös  sze get.

Lé gi-jár mû: olyan re pü lõ gép, amely a meg fe le lõ lajtromszámmal ren del ke -
zik, va la mely lé gi tár sa ság hoz tar to zik, uta sok szál lí tá sá ra (rend sze res és köz -
zé tett me net rend sze rint) ren del ke zik en ge dél  lyel, 

MA RA DAN DÓ TEL JES ROK KANT SÁG

Amen  nyi ben a Biz to sí tott a koc ká zat vi se lés ide je alatt olyan bal ese ti tes ti
sé rü lést szen ved, amely köz vet le nül és min den egyéb ok tól füg get le nül a
bal eset idõ pont ját kö ve tõ 365 na pon be lül tel jes és ma ra dan dó rok kant sá -
gát ered mé nye zi, és ezen rok kant ság az utol só ti zen két (12) egy mást kö ve -
tõ hó nap ban fo lya ma to san fenn ál lott és az egy éves idõ szak vé gén is ma ra -
dan dó volt, úgy a Biz to sí tó ki fi ze ti a szol gál ta tá si táb lá zat ban meg je lölt biz -
to sí tá si ös  sze get. 

Ma ra dan dó tel jes rok kant sá got oko zó bal eset kö vet kez té ben a Biz to sí tott
kép te len né vá lik bár mely olyan fog lal ko zás nak vagy mun ká nak a gya kor lá sá -
ra, ame lyért fi ze tést vagy nye re sé get re a li zál hat és amely re vég zett sé ge,
kép zett sé ge vagy gya kor la ta ké pes sé te szi. 
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Át kép zé si költ sé gek 
Ma ra dan dó tel jes rok kant ság ese tén tel je sí tett biz to sí tá si szol gál ta tás ese tén
a Biz to sí tó meg té rí ti a Biz to sí tott sze mély nél fel me rü lõ azon és  sze rû költ sé -
ge ket, ame lyek a Biz to sí tott át kép zé se kap csán me rül nek fel, leg fel jebb
500.000.-Ft ös  sze gig.

MA RA DAN DÓ RÉSZ LE GES ROK KANT SÁG

Amen  nyi ben a Biz to sí tott a koc ká zat vi se lés ide je alatt olyan bal ese ti tes ti sé -
rü lést szen ved, amely köz vet le nül és min den egyéb ok tól füg get le nül a bal eset
idõ pont ját kö ve tõ 365 na pon be lül a je len fe je zet ben meg ha tá ro zott egész ség -
ká ro so dás hoz ve zet, a Biz to sí tó ki fi ze ti a szol gál ta tá si táb lá zat ban (C. táb lá -
zat) meg je lölt biz to sí tá si ös  szeg adott egész ség ká ro so dás ra meg ha tá ro zott
szá za lé kát.

ROK KANT SÁ GI SZOL GÁL TA TÁ SOK TÁB LÁ ZA TA
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Az egész ség ká ro so dás
A tel jes biz to sí tá si 

ös  szeg szá za lé ká ban
ki fe je zett szol gál ta tás

Mind két szem lá tó ké pes ség ének tel jes el vesz té se 100%

Tel jes és gyó gyít ha tat lan el me be teg ség 100%

Mind két kar vagy mind két kéz fej el vesz té se 100%

Mind két fül hal ló ké pes ség ének traumatikus ere de tû 
el vesz té se 

100%

Az áll ka pocs el tá vo lí tá sa 100%

A be széd ké pes ség tel jes el vesz té se 100%

Egy kar és egy láb tel jes el vesz té se 100%

Egy kar és egy láb fej tel jes el vesz té se 100%

Egy kéz fej és egy láb fej tel jes el vesz té se 100%

Egy kéz fej és egy láb tel jes el vesz té se 100%

Mind két láb tel jes el vesz té se 100%

Mind két láb fej tel jes el vesz té se 100%

Ko po nya csont tel jes vas tag ság ban va ló el vesz té se

- leg alább 6 cm2-es fe lü let 40%

- 3 és 6 cm2 kö zöt ti fe lü let 20%

- 3 cm2-nél ki sebb fe lü let 10%

Az áll ka pocs, a fel emel ke dõ rész egé szé nek vagy az 
arc csont fe lé nek el tá vo lí tá sa

40%

Egy szem tel jes el vesz té se 40%

Egy fül hal ló ké pes ség ének tel jes el vesz té se 30%

JOBB BAL

Egy kar vagy egy kéz fej el vesz té se 60 % 50 %

A kar cson tos anya ga je len tõs ré szé nek el vesz té se 
(vég le ges és gyó gyít ha tat lan el tá vo lí tás)

50 % 40 %

A fel sõ vég tag tel jes meg bé nu lá sa 
(az ide gek gyó gyít ha tat lan ká ro so dá sa) 

65 % 55 %

A nervus circumflexus tel jes meg bé nu lá sa 20 % 15 %
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A váll meg me re ve dé se 40 % 30 %

A kö nyök meg me re ve dé se kedvezõ po zí ci ó ban 
(a megfelelõ szögtõl 15 fo kos el té rés sel)

25 % 20 %

A kö nyök meg me re ve dé se kedvezõtlen po zí ci ó ban 40 % 35 %

Az al kar két csont ja anya gá nak jelentõs vesz te sé ge 
(vég le ges és gyó gyít ha tat lan vesz te ség)

40 % 30 %

A nervus medianus tel jes meg bé nu lá sa 45 % 35 %

A nervus radialis tel jes meg bé nu lá sa az izü let nél 40 % 35 %

Az al kar nervus radialisának tel jes bé nu lá sa 30 % 25 %

A kéz fej nervus radialisának tel jes bé nu lá sa 20 % 15 %

A kö nyök haj la ti ideg tel jes bé nu lá sa 30 % 25 %

A csuk ló meg me re ve dé se kedvezõ po zí ci ó ban 
(egye ne sen és le fe lé for dít va)

20 % 15 %

A csuk ló meg me re ve dé se kedvezõtlen po zí ci ó ban 
(meg csa va rod va vagy fel fe lé tart va)

30 % 25 %

A hü velyk ujj tel jes el vesz té se 20 % 15 %

A hü velyk ujj rész le ges el vesz té se (kör mös ízü let) 10 % 5 %

A hü velyk ujj tel jes meg me re ve dé se 20 % 15 %

A mu ta tó ujj tel jes am pu tá ci ó ja 15 % 10 %

A mu ta tó ujj két per cé nek tel jes el vesz té se 10 % 8 %

A mu ta tó ujj kör mös per cé nek tel jes el vesz té se 5 % 3 %

A hü velyk ujj és a mu ta tó ujj egyideju am pu tá lá sa 35 % 25 %

A hü velyk ujj és va la me lyik – nem a mu ta tó ujj – tel jes
el vesz té se

25 % 20 %

Két ujj – de nem a hü velyk- vagy a mu ta tó ujj – 
el vesz té se

12 % 8 %

Há rom ujj – de nem a hü velyk- vagy a mu ta tó ujj – tel -
jes el vesz té se

20 % 15 %

Négy ujj tel jes el vesz té se, be le ért ve a hü velyk uj jat 45 % 40 %

Négy ujj el vesz té se, ki vé ve a hü velyk uj jat 40 % 35 %

A középsõujj tel jes el vesz té se 10 % 8 %

Egy ujj el vesz té se, de nem a hü velyk- a mu ta tó- vagy a
középsõujj

7 % 3 %

A comb tel jes el vesz té se (felsõ fél) 60 %

A comb (al só fél) és a láb szár tel jes el vesz té se 50 %

A láb fej tel jes el vesz té se (síp csont tö vi fi cam) 45 %

A láb fej rész le ges el vesz té se (bo ka csont alat ti fi cam) 40 %

A láb fej rész le ges el vesz té se (lábközépficam) 35 %

A láb fej rész le ges el vesz té se (lábtô-lábközép fi cam) 30 %

Az al só láb szár tel jes meg bé nu lá sa 
(gyó gyít ha tat lan ideg ká ro so dás)

60 %

A külsõ popliteal isciaticus ideg tel jes le bé nu lá sa 30 %

A belsõ popliteal isciaticus ideg tel jes le bé nu lá sa 20 %
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Az uj jak (a hü velyk ujj ki vé te lé vel) és a láb uj jak izü let me rev sé ge ese tén a ne -
ve zett ta gok el vesz té sé re meg ál la pí tott té rí tés nek 50%-át fi ze ti a Biz to sí tó.

El vesz tés: a vég tag ok fi zi kai el vesz té se (am pu tá ci ó ja) vagy mû kö dõ ké pes sé -
gük tel jes és ma ra dan dó el vesz té se. 
Hal ló- vagy be széd ké pes ség el vesz té se: A hal lás vagy a be széd el vesz té se a
hal ló- vagy a be széd ké pes ség tel jes és vég le ges el vesz té sét je len ti.
Szem el vesz té se: a lá tás tel jes és vég le ges el vesz té sét je len ti. Ez ak kor te -
kint he tõ be kö vet ke zett nek, ha a kor rek ci ót kö ve tõ en a meg ma radt lá tás fo -
ka 3/60 rész vagy ke ve sebb a Sneller ská la alap ján.

Ugyan azon bal eset bõl szár ma zó, több egész ség ká ro so dás ese tén az egyes
egész ség ká ro so dás ra fi ze ten dõ szá za lé kos ér té kek ös  szeg zés re ke rül nek, de
a szol gál ta tás tel jes ös  sze ge nem ha lad hat ja meg a tel jes biz to sí tá si ös  sze -
get. Amen  nyi ben a kü lön bö zõ szá za lé kos ér té kek ös  szes sé ge nem ha lad ja
meg, illetve ke ve sebb, mint az ön rész ös  sze ge, a Biz to sí tó nem tel je sít szol -
gál ta tást.

A fen ti táb lá zat ban nem em lí tett ma ra dan dó rok kant ság (egész ség ká ro so -
dás) a táb lá zat ban sze rep lõ ese tek kel va ló ös  sze ha son lí tás alap ján, sú lyos sá -
gá val ará nyo san ke rül el bí rá lás ra, a Biz to sí tott fog lal ko zá sá nak fi gyel men kí -
vül ha gyá sá val. A ma ra dan dó rok kant ság mér té két a Biz to sí tó or vo sa ál la pít -
ja meg.

A Biz to sí tott szá má ra a je len fe je zet alap ján nyúj tott fe de zet meg szû nik,
ami kor a tel jes biz to sí tá si ös  szeg nek megfelelõ ös  szeg ki fi ze té se meg tör -
tént.

Ha a Biz to sí tott bal ke zes és ezt az aján la ton kü lön fel tün te ti, vagy ez a tény
bi zo nyí tot tá vá lik, a fen ti ará nyok for dí tott ját kell ér vé nyes nek te kin te ni. 
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A külsõ és belsõ popliteal isciaticus ideg tel jes 
meg bé nu lá sa

40 %

A csípõ meg me re ve dé se 40 %

A térd meg me re ve dé se 20 %

A comb, illetve az al só láb szár mind két csont ja
cson tos anya gá nak el vesz té se 
(gyó gyít ha tat lan ál la pot)

60 %

A térd ka lács cson tos anya gá nak el vesz té se a láb
jelentõs tö rött ré sze el tá vo lí tá sá val és jelentõs moz -
ga tá si, nyúj tá si prob lé má val

40 %

A térd ka lács cson tos anya gá nak el vesz té se a moz -
gá si ké pes ség meg õr zé sé vel

20 %

Az al só láb szár meg rö vi dü lé se leg alább 5 cm-rel 30 %

Az al só láb szár meg rö vi dü lé se 3-5 cm-rel 20 %

Az al só láb szár meg rö vi dü lé se 1-3 cm-rel 10 %

Az ös  szes láb ujj am pu tá lá sa 25 %

Négy láb ujj am pu tá lá sa, be le ért ve a nagy láb uj jat, 20 %

Négy láb ujj tel jes el vesz té se 10 %

A nagy láb ujj tel jes el vesz té se 10 %

Két láb ujj le vesz té se 5 %

Egy láb ujj am pu tá lá sa, mely nem a nagy láb ujj 3 %
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Ke rek es  szék 
Ma ra dan dó rok kant ság ese tén tel je sí tett biz to sí tá si szol gál ta tás ese tén,
amen  nyi ben a Biz to sí tott ke re kes szék hasz ná la tá ra szo rul, a Biz to sí tó meg -
té rí ti a Biz to sí tott sze mély nek a ke rek es  szék költ sé gét leg fel jebb 500.000.-
Ftösszegig.

SÜR GÕS SÉ GI GYÓGY ÁSZA TI KÖLT SÉ GEK BAL ESET ESE TÉN

Amen  nyi ben a Biz to sí tott az uta zás so rán bal eset, illetve be teg ség kö vet kez -
té ben az ál lam pol gár sá ga sze rin ti or szág vagy Ma gyar or szág te rü le tén kí vül
sür gõs sé gi egész ség ügyi el lá tás ra szo rul, a Biz to sí tó meg té rí ti a Biz to sí tott -
nak a szük sé ges és in do kolt or vo si költ sé ge ket a szer zõ dés szol gál ta tá si táb -
lá za tá ban meg je lölt biz to sí tá si ös  szeg ere jé ig.
Az or vo si költ sé gek ki zá ró lag az aláb bi szol gál ta tá sok szo ká sos és in do kolt

költ sé ge it fog lal ják ma guk ba:
•kór há zi szo ba (több ágyas) és el lá tás, a mû tõ hasz ná lat, az in ten zív szo ba

és az Am bu láns Köz pont dí jai,
•or vo si dí jak,
•kór há zi és kór há zon kí vü li or vo si költ sé gek, be le ért ve a la bo ra tó ri u mi

vizs gá la to kat, a men tõ szol gá la tot (a kór ház ba és kór ház ból), a gyógy -
sze rek vagy gyógy áruk fel írá sát, a gyógy ke ze lés és ér zés te le ní tés költ -
sé ge it (be le ért ve az ér zés te le ní tõk be adá sát), a transz fú zi ók, mû vég -
ta g ok vagy mû sze mek költ sé ge it, (ezen esz kö zök ja ví tá sá nak és pót lá -
sá nak ki zá rá sá val), a rönt gen vizs gá la tok és a pro té zi sek költ sé ge it,

•szak kép zett nõ vé ri el lá tás költ sé gei kór ház ban és kór há zon kí vül.

Az Am bu láns Köz pont olyan en ge dél  lyel ren del ke zõ, a kór ház tól, kli ni ká tól
vagy or vo si ren de lõ tõl el té rõ in téz ményt je lent, amely sür gõs sé gi se bé sze ti
vagy or vo si ke ze lést nyújt.

Szük sé ges és in do kolt költ sé gek, azo kat a költ sé ge ket je len tik, ame lye ket az
igény be vett, or vo si lag szük sé ges gyógy ke ze lé sek, szol gál ta tá sok és el lá tá -
sok he lyén, a ha son ló sú lyos sá gú és jel le gû ke ze lé sek ese té ben ál ta lá ban al -
kal maz nak, ki vé ve azon el lá tá sok költ sé ge it, ame lye ket a biz to sí tás hi á nyá -
ban nem vet tek vol na igény be.

Ki zá rá sok
A Biz to sí tó nem kö te lez he tõ kár té rí tés ki fi ze té sé re az aláb bi ese tek ben:

1. ame lyek olyan uta zás so rán me rül nek fel, ame lyet egy szak kép zett,
ok le ve les gya kor ló or vos ta ná csa el le né re tesz nek,

2. ame lyek olyan uta zás so rán me rül nek fel, amely nek ki fe je zett cél ja a
Biz to sí tott or vo si ke ze lé se vagy or vo si ta nács adás meg szer zé se,

3. Ma gyar or szág ha tá ra in be lül fel me rült or vo si költ sé ge ket.
4. bár mely a koc ká zat vi se lés kez de te elõtt elõ írt vagy al kal ma zott

gyógy ke ze lés, gyógy szer vagy gyógy áru költ sé ge,
5. fo gá sza ti költ sé gek,
6. bár mely be teg ség ál tal oko zott kár ese mény.

SÜR GÕS SÉ GI GYÓGY ÁSZA TI KÖLT SÉ GEK BE TEG SÉG ESE TÉN

Amen  nyi ben a Biz to sí tott az uta zás so rán hir te len és vá rat la nul je lent ke zõ
be teg ség kö vet kez té ben az ál lam pol gár sá ga sze rin ti or szág, vagy Ma gyar or -
szág te rü le tén kí vül sür gõs sé gi egész ség ügyi el lá tás ra szo rul, a Biz to sí tó
meg té rí ti a Biz to sí tott nak a szük sé ges és in do kolt or vo si költ sé ge ket a szer -
zõ dés szol gál ta tá si táb lá za tá ban meg je lölt biz to sí tá si ös  szeg ere jé ig.
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Az or vo si költ sé gek ki zá ró lag az aláb bi szol gál ta tá sok szo ká sos és in do kolt
költ sé ge it fog lal ják ma guk ba:

•kór há zi szo ba (több ágyas) és el lá tás, a mû tõ hasz ná lat, az in ten zív szo ba
és az Am bu láns Köz pont dí jai,

•or vo si dí jak,
•kór há zi és kór há zon kí vü li or vo si költ sé gek, be le ért ve a la bo ra tó ri u mi

vizs gá la to kat, a men tõ szol gá la tot (a kór ház ba és kór ház ból), a gyógy -
sze rek vagy gyógy áruk fel írá sát, a gyógy ke ze lés és ér zés te le ní tés költ -
sé ge it (be le ért ve az ér zés te le ní tõk be adá sát), a transz fú zi ók, mû vég -
ta g ok vagy mû sze mek költ sé ge it, (ezen esz kö zök ja ví tá sá nak és pót lá -
sá nak ki zá rá sá val), a rönt gen vizs gá la tok és a pro té zi sek költ sé ge it,

•szak kép zett nõ vé ri el lá tás költ sé gei kór ház ban és kór há zon kí vül.

Az Am bu láns Köz pont olyan en ge dél  lyel ren del ke zõ, a kór ház tól, kli ni ká tól
vagy or vo si ren de lõ tõl el té rõ in téz ményt je lent, amely sür gõs sé gi se bé sze ti
vagy or vo si ke ze lést nyújt.

Szük sé ges és in do kolt költ sé gek, azo kat a költ sé ge ket je len tik, ame lye ket az
igény be vett, or vo si lag szük sé ges gyógy ke ze lé sek, szol gál ta tá sok és el lá tá -
sok he lyén, a ha son ló sú lyos sá gú és jel le gû ke ze lé sek ese té ben ál ta lá ban al -
kal maz nak, ki vé ve azon el lá tá sok költ sé ge it, ame lye ket a biz to sí tás hi á nyá -
ban nem vet tek vol na igény be.

Ki zá rá sok
A Biz to sí tó nem kö te lez he tõ kár té rí tés ki fi ze té sé re az aláb bi ese tek ben:

1. ame lyek olyan uta zás so rán me rül nek fel, ame lyet egy szak kép zett,
ok le ve les gya kor ló or vos ta ná csa el le né re tesz nek,

2. ame lyek olyan uta zás so rán me rül nek fel, amely nek ki fe je zett cél ja a
Biz to sí tott or vo si ke ze lé se vagy or vo si ta nács adás meg szer zé se,

3. Ma gyar or szág ha tá ra in be lül fel me rült or vo si költ sé ge ket,
4. bár mely, a koc ká zat vi se lés kez de te elõtt elõ írt vagy al kal ma zott

gyógy ke ze lés, gyógy szer vagy gyógy áru költ sé ge,
5. bár mely fo gá sza ti költ ség,
6. bár mely bal eset ál tal oko zott kár ese mény.

SE GÍT SÉG NYÚJ TÁ SI SZOL GÁL TA TÁ SOK

Amennyiben a biztosítás tartama alatt a Biztosított Magyarország határain
kívül balesetet szenved vagy váratlanul megbetegszik, a Travel Guard a Biz-
tosító nevében eljárva a biztosított állapotának legjobban megfelelõ szolgál-
tatásokat szervezi meg, a szolgáltatási táblázatban megjelölt biztosítási
összeg erejéig.

A károkat kizárólag a Travel Guard rendezheti vagy vizsgálhatja ki, a Biztosí-
tó képviseletében. Amennyiben a Biztosítottnak külföldi útja során egész-
ségügyi ellátásra vagy jogsegélyszolgálatra  van szüksége, minden egyes
esetben köteles felvenni a kapcsolatot az asszisztencia társasággal. Az elõ-
zetes jóváhagyás nélkül igénybevett szolgáltatások esetében – kivéve, ha a
Biztosított egészségügyi állapota ezt igazoltan nem teszi lehetõvé – a Bizto-
sító kötelezettsége  bármely kár vonatkozásában  maximum 150 USD-nak
megfelelõ forintösszegre korlátozódik.

A Biztosító mentesül a kártérítési kötelezettség alól, amennyiben a sürgõs-
ségi gyógyászati szállítás, illetve hazaszállítás a Travel Guard jóváhagyása
nélkül történik.
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Alap se gít ség nyúj tá si szol gál ta tá sok

1) Gyógyászati segítségnyújtás: A Biztosított balesete vagy súlyos megbe-
tegedése esetén, az errõl kapott értesítés alapján, a Travel Guard felve-
szi a kapcsolatot a megfelelõ egészségügyi intézménnyel és konzultál a
kezelõorvossal, annak érdekében, hogy a Biztosított állapotának leg-
megfelelõbb gyógyászati ellátást megszervezze. A Biztosítottat értesíti
az igénybe vehetõ gyógyászati ellátás lehetõségeirõl és szükség esetén
megszervezi a kórházi elhelyezést.

2) Sürgõsségi betegszállítás: a Travel Guard megszervezi a Biztosított sür-
gõsségi szállítását, ahhoz a legközelebbi egészségügyi intézményhez,
amely megfelelõen felszerelt a Biztosított ellátására.

3) Gyógyászati hazaszállítás: A kórházi ellátást vagy kezelést követõen, ha
a Biztosított nem képes folytatni az útját, a Travel Guard a helyi ke-
zelõorvossal egyetértésben megszervezi a Biztosított hazautazását az
állandó lakóhely szerinti, vagy az állampolgársága szerinti országba.
Amennyiben a Biztosított állapota indokolja, a Travel Guard gondos-
kodik arról, hogy megfelelõ orvos kísérje a Biztosítottat a hazaúton.

4) Holttest hazaszállítása: Ha a Biztosított a biztosítás tartama alatt bekö-
vetkezõ baleset vagy betegség következtében meghal, a Travel Guard
megszervezi a Biztosított holttestének hazaszállítását az állandó lakó-
hely szerinti vagy az állampolgársága szerinti országba.

5) Koporsó költségeinek térítése: Amennyiben a Biztosított az utazás alatt,
a  biztosítás tartamán belül meghal és a halálozás helye szerinti jogsza-
bályok a holttestnek koporsóban való szállítását írják elõ, a Travel Guard
megszervezi és kifizeti a nemzetközi elõírásoknak megfelelõ koporsó be-
szerzését.

6) Jogsegélyszolgálat: Amennyiben a biztosítás tartama alatt bekövetke-
zett valamilyen balesettel összefüggésben a Biztosítottat letartóztatják
vagy letartóztatással fenyegetik, a Travel Guard megszervezi a szüksé-
ges jogsegély-szolgáltatást és kifizeti annak költségét.

7) Óvadékelõleg balesetet követõen: Amennyiben a  biztosítás tartama
alatt bekövetkezett balesettel összefüggésben a Biztosítottat letartóz-
tatják vagy letartóztatással fenyegetik, a Travel Guard megelõlegezi a
szükséges óvadék összegét. Az elõleg kifizetésétõl számított 90 nap áll a
Biztosított rendelkezésére, hogy ezt az összeget a Biztosítónak visszafi-
zesse. Amennyiben a Biztosított az óvadék összegét az illetõ ország ha-
tóságainak rendelkezése értelmében ezen idõszakon belül visszakapja,
köteles azt azonnal a Biztosítónak visszajuttatni. Ha a hatósági idézésre
a Biztosított nem jelenik meg, az óvadék összegének visszafizetése a Biz-
tosító számára azonnal esedékessé válik. Amennyiben az óvadék össze-
gét a megadott határidõn belül nem térítik vissza, a Biztosító igényét jo-
gi úton érvényesíti.

8) Gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök rendelkezésre bocsátása:
Abban az esetben, ha a Biztosított egészségi állapota olyan fontos gyó-
gyszerek, illetve gyógyászati segédeszközök alkalmazását igényli, ame-
lyek a  Biztosított tartózkodási helyén nem szerezhetõek be, a Travel
Guard minden ésszerû és rendelkezésre álló lehetõséget felhasz- nál
arra, hogy a szükséges gyógyszereket, illetve gyógyászati segédesz-
közöket a Biztosított részére eljuttassa, a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelõen. a Travel Guard kifizeti a szállítási költségeket, de a gyógy-
szerek és gyógyászati segédeszközök beszerzési költsége a Biztosítot-
tat terheli kivéve, ha azok indokolt gyógyászati költségeknek minõsül-
nek.

9) Sürgõsségi utazási költségek a Biztosított helyettesítésének esetére: Ha a
Biztosított a biztosítás tartama alatt üzleti utazása során kórházba kerül
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vagy hazaszállítják, a Travel Guard a Biztosított helyettesítése céljából, egy
általa megnevezett munkatárs rendelkezésére bocsát egy menettérti turis-
ta osztályú repülõjegyet, vagy egy elsõ osztályú vonatjegyet, maximum a
szolgáltatási táblázatban megjelölt biztosítási összeg erejéig.

10) Sürgõsségi utazási költségek egy családtag részére: Amennyiben a Biz-
tosított fizikai állapota nem teszi lehetõvé a hazaszállítását és kórházi
tartózkodása 10 napnál hosszabb ideig tart, a Travel Guard a Biztosí- tott
egy közeli családtagja (házastárs, szülõ, gyerek) rendelkezésére bocsát
egy menettérti turista osztályú repülõjegyet vagy elsõ osztályú vonatje-
gyet, maximum a szolgáltatási táblázatban megjelölt biztosítá- si összeg
erejéig, annak érdekében, hogy a családtag a Biztosított mel- lett legyen.

POG  GYÁSZ BIZ TO SÍ TÁS

Amen  nyi ben a koc ká zat vi se lés ide je alatt a Biz to sí tott tu laj do ná ban lé võ
poggyász, illetve sze mé lyes tár gyak meg sé rül nek vagy azo kat el lop ják, a
Biz to sí tó meg té rí ti a tár gyak kár ko ri avult ér té két, ma xi mum a szol gál ta tá -
si táb lá zat ban meg je lölt biz to sí tá si ös  szeg ere jé ig. Gép jár mû vek cso mag te -
ré bõl el lo pott pog  gyász ese tén a Biz to sí tó csak ab ban az eset ben té rí ti meg
a kárt, ha az el lo pott tár gyak a jár mû me rev bur ko la tú zár szer ke zet tel biz to -
sí tott cso mag te ré be vol tak be zár va (mely be kí vül rõl nem le het be lát ni) és
a be tö rés té nye tár gyi bi zo nyí té kok kal alá tá maszt ha tó. A gép ko csi le zárt
cso mag te ré bõl tör té nõ el tu laj do ní tás ese tén a kár té rí té si ös  szeg a szol gál -
ta tá si táb lá zat ban meg je lölt ös  szeg ma xi mum 50%-a.
A Biz to sí tó tel je sí té si kö te le zett sé ge koz me ti ku mok és pi pe re cik kek ese tén
ös  szes sé gé ben nem ha lad hat ja meg a 15.000.- fo rin tot. 
A sze mé lyi ok má nyok (út le vél, jo go sít vány, for gal mi en ge dély) kül föld ön
tör tént el lo pá sa ese tén a szol gál ta tá si táb lá zat ban meg je lölt ös  szeg ha tá rig
fe de zi azok szám lá val vagy egyéb bi zony lat tal iga zolt újrabeszerzési költ sé -
ge it. A je len szol gál ta tás alap ján té rí ten dõ ös  szeg nem a pog  gyász biz to sí tá -
si ös  sze gen felül té rí ten dõ ös  sze get je len ti.

A Biz to sí tó nem kö te lez he tõ kár té rí tés re az aláb bi ese tek ben:

1) kész pénz, bel föl di vagy kül föl di bank je gyek, bank kár tyák csek kek, pos tai
utal vá nyok, uta zá si csek kek, bér le tek, adó kár tyák, tár sa da lom biz to sí tá si
kár tyák, uta zá si je gyek, bár mi lyen faj tá jú ér ték pa pír ok, ben zin- és egyéb
je gyek el vesz té se, le til tá sa, pót lá sa, el rab lá sa, és bár mely jel le gû egyéb
ká ro so dá sa,

2) me cha ni kus vagy elekt ro mos üzem szü net, illetve üzem za var okoz ta
kár,

3) tö ré keny tár gyak tö ré se, ki vé ve ha azt tûz vagy a szál lí tó jármuvet ért
bal eset okoz ta,

4) ko pás, el hasz ná ló dás, gom bá so dás vagy rág csá lók okoz ta kár, 
5) õri zet le nül ha gyott cso mag, ru ha ne mû és sze mé lyes va gyon tár gyak,
6) azon gép jár mû ben lé võ pog  gyász ban be kö vet ke zett kár, amely pogy  -

gyászt nem he lyez tek el ha la dék ta la nul a Biz to sí tott szál lás he lyén, 
7) sport sze rek és az ezek hez kap cso ló dó fel sze re lé sek,
8) kon takt len csék, hal lá si se géd esz kö zök, mû vég tag ok, mû fo gak vagy fo gá -

sza ti hi dak, szem üve gek, nap szem üve gek,
9) áru min ták, szer szá mok, mun ka vég zés cél já ra szol gá ló esz kö zök, élel mi -

sze rek,
10) órák, ék sze rek, fél- és drá ga kö vek, ne mes fé mek, nemesszõrmék,
11) mû tár gyak, ré gi sé gek, gyûj té si ér ték kel bí ró tár gyak, bú to rok,
12) sze mé lyi szá mí tó gé pek, fény ké pe zõ gé pek, vi de o ka me rák, mo bil te le fo -

nok, hang sze rek, mû sza ki cik kek és mind ezek tar to zé kai,
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13) olyan kár, rom bo lás vagy ron gá ló dás, amit a kor mány vagy egyéb köz -
igaz ga tá si szerv uta sí tá sa mi at ti ké se de lem, el kob zás vagy le fog la lás
oko zott,

14) olyan kár, rom bo lás vagy ron gá lás, ame lyet a légijármûvek vagy más,
hang- vagy hang nál gyor sabb se bes ség gel ha la dó légieszközök ál tal kel -
tett nyo más hul lá mok okoz tak,

15) olyan kár, ron gá ló dás, ame lyet bár mi fé le tisz tí tá si, fes té si, ja ví tá si vagy
hely re ál lí tá si te vé keny ség oko zott,

16) olyan kár, ron gá ló dás, amit lég kö ri vagy kli ma ti kus ál la pot, illetve bár mi -
lyen fo ko za to san ká ro sí tó ha tás oko zott,

17) ál la tok,
18) ál la tok ál tal oko zott károk,
19) jár mû vek és tar to zé ka ik, va la mint az azok ban be kö vet ke zett károk,
20) olyan károk, ame lye ket nem je len tet tek a megfelelõ rendõrhatóságnak

vagy a szál lí tó nak ma xi mum 24 órá val a fel fe de zé sük után, 
21) légifuvarlevéllel vagy hajóraklevéllel fel adott pog  gyász, illetve sze mé lyes

hasz ná la tú va gyon tár gyak.
22) kul csok pót lá sa.

A Biz to sí tott nak ha la dék ta la nul ér te sí te nie kell a kö vet ke zõ sze mé lye ket,
illetve szer ve ze te ket:
a) a szál lí tót, ab ban az eset ben, ha a kár vagy sé rü lés szál lí tás köz ben tör -

tént,
b) a meg fe le lõ rend õri szer vet lo pás ese tén.

A szál lí tó, illetve a rendõri je len tést a kár be kö vet ke zé sé nek hely szí ne sze -
rint il le té kes szer ve ze tek tõl kell be sze rez ni, azok egy pél dá nyát a kár igény  -
nyel együtt kell be nyúj ta ni a Biz to sí tó nak. Ha a kárt a szál lí tó okoz ta, az ere -
de ti je gye ket és cso mag cé du lá kat a Biz to sí tott nak meg kell tar ta ni és a kár -
igén  nyel együtt a Biz to sí tó nak át ad ni.

Azon áru cik kek ese té ben, ame lye ket az uta zás so rán sze rez tek be, a vé telt
iga zo ló ere de ti szám lák/bi zony la tok be nyúj tá sa szük sé ges.

A Biz to sí tó kár té rí tés ese tén – sa ját dön té se alap ján – vagy a ká ro so dott,
illetve meg sem mi sült va gyon tárgy kár ko ri avult ér té ké nek meg fe le lõ ös  sze -
get fi ze ti (va gyon tárgy újrabeszerzési ér té ké bõl le von va a Biz to sí tó ál tal
meg ha tá ro zott ér ték csök ke nést) vagy a va gyon tárgy ki ja ví tá si költ sé ge it té -
rí ti meg.

Ab ban az eset ben, ha a Biz to sí tott nak a je len koc ká zat vi se lés alap ján olyan
kár té rí té si igé nye ke let ke zik, amely re egy má sik biz to sí tás koc ká zat vi se lé se
rész ben vagy egész ben ki ter jed, a Biz to sí tó ki zá ró lag a kár igény nek a má sik
biz to sí tás ál tal nem fe de zett mér té ké ig nyújt té rí tést, leg fel jebb a biz to sí tá -
si ös  szeg ere jé ig.

POG  GYÁSZ KÉ SÉS

Amen  nyi ben a koc ká zat vi se lés ide je alatt a Biz to sí tott a lé gi tár sa ság nál fel -
adott pog  gyá szát kül föld ön kés ve kap ja meg (az az pog  gyá sza idõ le ge sen el -
tû nik) vagy az ér ke zés kor más pog  gyászt kap meg, mint amit tény le ge sen
fel adott, a Biz to sí tó ki fi ze ti a pog  gyász ké sé se mi att kül föld ön esz kö zölt in -
do kolt és szám lá val iga zolt sür gõs sé gi vá sár lá sok ön rés  szel csök ken tett ösz  -
sze gét, amen  nyi ben ön rész meg ál la pí tás ra ke rült.
Ha a Biz to sí tott a lé gi tár sa ság tól kül föld ön gyors se gélyt ka pott és a gyors -
se gély ös  sze ge a sür gõs sé gi vá sár lá sok ös  sze gét fe dez te, a Biz to sí tó je len fe -
je zet alap ján nem nyújt kár té rí tést. A je len koc ká zat vi se lés nem ter jed ki ar -
ra az eset re, ha a Biz to sí tott Ma gyar or szág ra tör té nõ vis  sza té ré se kor kap ja
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kés ve a cso mag ját, ki vé ve ha a Biz to sí tott bi zo nyít ha tó an a Ma gyar or szág ra
történtõ visszaérlezést kö ve tõ 24 órán be lül to vább  uta zik Ma gyar or szág ról.

Amen  nyi ben a pog  gyász ké se de lem kö rül mé nye i re vo nat ko zó to váb bi vizs gá -
lat egy késõbbi idõpontban meg ál la pít ja, hogy a pog  gyász el ve szett, úgy a je -
len koc ká zat vi se lés alap ján ki fi ze tés re ke rült ös  szeg a pog  gyász biz to sí tás
alap ján tel je sí tett kár ki fi ze tés bõl le vo nás ra ke rül.
A Biz to sí tott kö te les min den tõ le el vár ha tó in téz ke dést meg ten ni a biz to sí tott
va gyon tár gyak biz ton sá gá ért ill. vis  sza szer zé sé ért. A pog  gyász ké sés rõl azon -
nal ér te sí te ni kell az érin tett lé gi tár sa sá got.

A Biz to sí tó nem tel je sít kár té rí tést, ha a pog  gyász ké sé se az aláb bi okok va la -
me lyi ke mi att kö vet ke zik be:
1. lé gi kü lön já rat (char ter) igény be vé te le, ki vé ve ha az ilyen já ra tot be je gyez -

ték a nem zet kö zi adat rend szer be,
2. a cso mag el kob zá sa a vám- vagy bár mely más köz igaz ga tá si ha tó ság ál tal,
3. pog  gyász, illetve sze mé lyes hasz ná la tú va gyon tár gyak, légifuvarlevéllel,

illetve hajóraklevéllel tör tént fel adá sa,
4. a szál lí tó al kal ma zot tai ál tal tar tott sztrájk vagy egyéb szer ve zett meg moz -

du lás, amely már lé te zett, illetve ame lyet hi va ta lo san be je len tet ték az uta -
zás meg kez dé se elõtt,

5. a légijármuvet va la mely pol gá ri lég iha tó ság ki von ta a for ga lom ból, és er -
rõl az uta zás meg kez dé se elõtt a szál lí tó nak ér te sí tést küld tek.

JÁ RAT KÉ SÉS

Amen  nyi ben a koc ká zat vi se lés ide je alatt a Biz to sí tott olyan légijáraton uta -
zik, amely az ön rész ként meg ál la pí tott idõtartamot meg ha la dó an ké se del met
szen ved, a Biz to sí tó ki fi ze ti a Biz to sí tott nak a ké sés mi att fel me rült in do kolt
és szám lá val iga zolt költ sé ge it, leg fel jebb a szol gál ta tá si táb lá zat ban meg je lölt
biz to sí tá si ös  szeg ere jé ig.

In do kolt költ sé gek nek te kin ten dõk ki zá ró lag az éte lek, üdí tõ ita lok vá sár lá sa,
fel té ve, ha azok az aláb bi ak mi att me rül tek fel:

1) a Biz to sí tott le fog lalt és vis  sza iga zolt légijáratának ké sé se vagy tör lé se,
2) a Biz to sí tott le fog lalt és vis  sza iga zolt légijáratán a fe dél zet re ju tás meg ta -

ga dá sa túl fog la lás mi att,
3) a csat la ko zó já rat ké se del mes meg ér ke zé se, amely nek kö vet kez té ben a

Biz to sí tott le ké si a következõ csat la ko zást,
4) a tö meg köz le ke dé si esz köz egy (1) óra idõ tar ta mot meg ha la dó ké se del me,

amely nek kö vet kez té ben a Biz to sí tott le ké si a légijáratot.

A Biz to sí tott a kár igényt a já rat ké sést kö ve tõ 21 na pon be lül írás ban kö te les
be nyúj ta ni. A Biz to sí tó ál tal igé nyelt min den iga zo lást, nyi lat ko za tot és bi zo -
nyí té kot a Biz to sí tó nak az ál ta la meg ha tá ro zott for má ban és tar ta lom mal, a
köt vény szám ra va ló hi vat ko zás sal kell be nyúj ta ni. Az ez zel kap cso la tos költ sé -
ge ket a Biz to sí tó nem té rí ti meg. 
A kár igény el bí rá lás hoz a Biz to sí tott nak az aláb bi do ku men tu mo kat kell be -
nyúj ta nia:

1) a ké sés rész le tes kö rül mé nye i nek le írá sa,
2) a tö meg köz le ke dé si tár sa ság iga zo lá sa a ké sés tényérõl,
3) min den nyug ta, szám la, ame lyek a légijárat ké sé sé vel kap cso la tos vá sá r lá -

so kat iga zol ják,
4) a ké se de lem bi zo nyí té kai,
5) a já rat szám és hely, ahol a ké se de lem tör tént. 
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A Biz to sí tó nem tel je sít kár té rí tést az aláb bi kár igé nye kért:

1) kü lön já rat (char ter) igény be vé te le, ki vé ve ha ez a já rat nem zet kö zi adat -
rend szer ben sze re pel,

2) ha megfelelõ al ter na tív szál lí tá si lehetõség állt ren del ke zés re hat (6) órá -
val a fel szál lás ter ve zett ide jét követõen, illetve ha 6 órán be lül a egy csat -
la ko zó légijárat ér ke zett,

3) ha a Biz to sí tott nem je lent meg idõ ben a jegy ke ze lés nél (check-in), ki vé ve
ha a Biz to sí tott ké se del mét sztrájk okoz ta,

4) ha a ké sés oka sztrájk vagy mun ka be szün te tés, amely már lé te zett, illetve
ame lyet be je len tet ték az uta zás meg kez dé se elõtt,

5) ha a ké sés oka, a re pü lõ gép va la mely pol gá ri lég iha tó ság ál tal el ren delt
for ga lom ból tör tént ki vo ná sa, mely rõl az uta zás meg kez dé se elõtt tá jé koz -
ta tást ad tak.

SÜR GÕS SÉ GI FO GÁ SZA TI KE ZE LÉS

Amen  nyi ben a koc ká zat vi se lés ide je alatt a Biz to sí tott bal eset kö vet kez té ben,
illetve akut fog be teg ség ese tén, sürgõsségi fo gá sza ti el lá tás ra szo rul, a Biz to -
sí tó ki fi ze ti a fo gá sza ti el lá tás költ sé ge it, ma xi mum a szol gál ta tá si táb lá zat ban
meg je lölt biz to sí tá si ös  szeg ere jé ig.
Akut az a vá rat lan és hir te len fellépõ fáj da lom mal já ró fog be teg ség, amely ha -
laszt ha tat lan be avat ko zást igé nyel.

A Biz to sí tó nem kö te lez he tõ kár té rí tés ki fi ze té sé re az aláb bi ese tek ben:

1) vég le ges ko ro nák be épí té se,
2) mû fo gak be épí té se.

SZE MÉ LYI FELELÕSSÉGBIZTOSÍTÁS

Amen  nyi ben a koc ká zat vi se lés ide je alatt a Biz to sí tott ál tal gon dat la nul oko -
zott bal eset mi att egy má sik sze mély bal ese ti tes ti sé rü lést szen ved, és ez zel
ös  sze füg gés ben a Biz to sí tot tal szem ben olyan kár té rí té si igényt nyúj ta nak be,
ame lyért a Biz to sí tott a ma gyar jog alap ján fe le lõs, a Biz to sí tó a Biz to sí tott he -
lyett meg té rí ti a fel me rült és szám lá val iga zolt gyógy ásza ti és te met ke zé si
költ sé ge ket, va la mint az eset le ge sen fel me rült ügy vé di költ sé ge ket, leg fel jebb
a szol gál ta tá si táb lá zat ban meg je lölt biz to sí tá si ös  szeg ere jé ig.

Gyógy ásza ti és te met ke zé si költ ség nek mi nõ sül nek a je len fe je zet al kal ma zá -
sa szem pont já ból a se bé sze ti, rönt gen, fo gá sza ti, be teg szál lí tá si, kór há zi, ápo -
lá si, pro té zis el lá tás, va la mint a te me té si szol gál ta tá sok ésszerû és in do kolt
költ sé gei. A Biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé ge ki zá ró lag a fen ti költ sé gek
té rí té sé re ter jed ki.

A Biz to sí tó nem tel je sít kár té rí tést azon kár igé nyek kel kap cso lat ban, ame lye -
ket köz vet ve vagy köz vet le nül az aláb bi ak okoz tak:

1) bár mely do lo gi kár (va gyon tár gyak meg sé rü lé se, el ve szé se, meg sem mi sü -
lé se),

2) a Biz to sí tott ál tal szán dé ko san elôidézett ese mény,
3) a Biz to sí tott szak mai vagy üz le ti te vé keny sé gé vel ös  sze füg gés ben elõ idé -

zett kár,
4) a Biz to sí tott ál tal tu laj do nolt, bir to kolt, bé relt vagy bérbeadott in gat lan,

vízijármû vagy légijármû vo nat ko zá sá ban fel me rü lõ felelõsség,
5) a gépjármuvek és egyéb, mo tor ral el lá tott szá raz föl di szál lí tó esz kö zök, víz-

ijármuvek, vagy légijármuvek bir tok lá sá ból, kar ban tar tá sá ból, hasz ná la tá -
ból, be- és ki ra ká sá ból eredõ felelõsség,
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6) fertõzõ be teg sé gek nek a Biz to sí tott ál tal történõ át adá sá ból eredõ
felelõsség,

7) sze xu á lis zak la tás ból, fi zi kai erõ szak vagy pszi chi kai kény szer al kal ma zá sá -
ból szár ma zó felelõsség,

8) olyan sze rek hasz ná la tá ból, el adá sá ból, elõállításából, át adá sá ból, szál lí tá -
sá ból vagy bir tok lá sá ból ere dõ fe le lõs ség, me lyet a megfelelõ ha tó ság ká -
bí tó szer nek minôsített,

9) olyan fe le lõs ség, amely egy má sik biz to sí tás vagy jog sza bály alap ján meg -
té rül,

10) pe res el já rá sok, ame lye ket egy csa lád tag, illetve úti társ, il let ve az úti társ
csa lád tag ja in dít a Biz to sí tott el len,

11) lõ fegy ve rek ál tal oko zott sé rü lé sek,
12) ál lat tu laj don lá sá ból ere dõ fe le lõs ség.

EM BER RAB LÁS ÉS VÁLT SÁG DÍJ

Amen  nyi ben a koc ká zat vi se lés ide je alatt a Biz to sí tot tat el ra bol ják, a Biz to sí -
tó ki fi ze ti a Biz to sí tott nak, a Biz to sí tott vagy a Biz to sí tott kép vi se le té ben el já -
ró jo gi képviselõ ál tal az em ber rab lás sal ös  sze füg gés ben ki fi ze tett vált ság díj
és a fel me rült já ru lé kos költ sé gek össze gét, leg fel jebb a szol gál ta tá si táb lá zat -
ban meg je lölt biz to sí tá si ös  szeg ere jé ig.

A Biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé ge az aláb bi ese tek re ter jed ki:

1) a vált ság díj nak az azt követelõ sze mély ré szé re tör té nõ át adá sa, szál lí tás
vagy át adás köz ben tör tént iga zolt meg sem mi sü lé se, el tû né se vagy az át -
adást meg elõ zõ en be kö vet ke zett el tu laj do ní tá sa,

2) azon ju ta lom ös  sze ge, amely nek ki fi ze té sét a Biz to sí tó elõ ze te sen írás ban
jó vá hagy ta és ame lyet a Biz to sí tott fi zet olyan ér de mi in for má ci ó ért,
amely a kárt oko zó sze mély(ek) el fo gá sá hoz, illetve le tar tóz ta tá sá hoz ve -
zet,

3) azon já ru lé kos költ sé gek, ame lyek az em ber rab lás nyo mo zá sá val, a vált -
ság díj ki fi ze té sé vel, a Biz to sí tott sza ba don en ge dé sé re irá nyu ló tár gya lá -
sok kal ös  sze füg gés ben me rül nek fel, fel té ve, hogy az em ber rab lás a biz to -
sí tás ból nincs ki zár va.

Az em ber rab lás min den olyan ese mény vagy az zal kap cso la tos ese mény so ro -
zat, amely ben a Biz to sí tot tat jog el le ne sen, erõ szak al kal ma zá sá val sze mé lyi
sza bad sá gá tól meg foszt ják, és sza ba don bo csá tá sát anya gi kö ve te lés tel je sí té -
sé tõl te szik füg gõ vé. Nem mi nõ sül em ber rab lás nak a szü lõi fel ügye le ti jo gok -
nak a jog sze rû gya kor lá sa. 

A Biz to sí tott kö te les vis  sza té rí te ni a Biz to sí tó nak mind azon a ki fi ze té se ket,
ame lye ket a Biz to sí tó va la mely ki zá rás el le né re tel je sí tett.

Az em ber rab lás ese tén a Biz to sí tott nak ha la dék ta la nul ér te sí te nie kell az il le -
té kes rend õr ha tó sá got.

A Biz to sí tó nem tel je sít kár té rí tést azo kért a szál lí tá si/ki szol gál ta tá si ká ro kért,
il let ve a ju ta lo mért, illetve költ sé gért, amely akár köz vet le nül, akár köz vet ve
az aláb bi okok mi att me rült fel:

1) a Biz to sí tott il let ve bár mely, ál ta la a vált ság díj õr zé sé vel meg bí zott sze -
mély jog el le nes te vé keny sé ge,

2) a ju ta lom vagy vált ság díj el kob zá sa il let ve le fog la lá sa bár mely ha tó ság ál tal;
3) Ma gyar or szá gon vagy a Biz to sí tott ál lan dó la kó he lye sze rin ti or szág ban

(amen  nyi ben az nem Ma gyar or szág) tör tént biz to sí tá si ese mény,
4) a Biz to sí tott el rab lá sa a Biz to sí tott bár mely kö ze li hoz zá tar to zó ja ál tal,
5)a vált ság díj ki fi ze té sé re a rend õr ha tó ság ér te sí té se nél kül ke rült sor.
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A 24 órás Travel Guard Asszisztencia Szolgálat telefonszáma:
(a hívás ingyenes visszahívás esetén):
Telefon: (+36 1) 501-1501

Chartis Europe S. A. Magyarországi Fióktelepe,
1133 Budapest, Váci út 76. (Capital Square irodaház).
Telefon: (+36 1) 801-0801; Telefax: (+36 1) 801-0888

CHARTIS-2012-05-CIB
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