Biztosítási termékismertető

A termékre vonatkozó teljes körű tájékoztatás a termék részletes biztosítási feltételeiben érhető el.

Milyen típusú biztosításról van szó?
A Colonnade Multi Risk utasbiztosítás egy olyan biztosítás, amely a külföldi utazás során bekövetkező baleseti, betegségi,
poggyász és egyéb, a biztosítási feltételekben részletezett károkra nyújt fedezetet a biztosítási kötvényven megjelölt
biztosított személy(ek) részére.

Mire terjed ki a biztosítás?
Valamennyi biztosítási szolgáltatást részletesen tartalmazó szolgáltatási táblázat a termék biztosítási feltételeiben érhető el.
Szolgáltatások
Standard
Medium
Orvosi költségek
10 000 000 Ft
20 000 000 Ft
Sürgősségi beteg szállítás és
Limit nélkül
Limit nélkül
mentés
Limit nélkül
Limit nélkül
Beteg hazaszállítása
Limit nélkül
Limit nélkül
Holttest hazaszállítása
Baleseti rokkantság
2 500 000 Ft
4 000 000 Ft
Baleseti eredetű halál
2 000 000 Ft
3 000 000 Ft
Poggyászbiztosítás
150 000 Ft
250 000 Ft
Poggyászkésedelem (12 órán túl)
30 000 Ft
Poggyászkésedelem (6-12 óra
15 000 Ft
között) közötti)
Járatkésés
(12 órán túl)
Útlemondás, megszakítás
Colonnade Multi Risk Sport termék esetén további szolgáltatások
Poggyászbiztosítás
200 000 Ft
300 000 Ft
Kutatási és mentési költségek
2 000 000 Ft
4 000 000 Ft
Sport felelősségbiztosítás
1 500 000 Ft
3 000 000 Ft

Extra
Limit nélkül
Limit nélkül
Limit nélkül
Limit nélkül
8 000 000 Ft
4 000 000 Ft
350 000 Ft
60 000 Ft
30 000 Ft
-

Optimal
Limit nélkül
Limit nélkül
Limit nélkül
Limit nélkül
11 000 000 Ft
6 500 000 Ft
450 000 Ft
70 000 Ft
35 000 Ft
10 000 Ft/12 óra
(max.
000
50060
000
Ft Ft)

400 000 Ft
5 000 000 Ft
4 000 000 Ft

450 000 Ft
6 000 000 Ft
5 000 000 Ft

Mire nem terjed ki a biztosítás?
Főbb általános kizárások
ha a kár vagy veszteség a polgár- vagy külföldi háború, megszállás, lázadás, forradalom, katonai erő alkalmazása vagy a
kormányzati vagy katonai hatalom átvétele miatt következik be,
ha a kár közvetlen vagy közvetett módon természeti katasztrófákra, szeizmikus jelenségekre vagy időjárási hatásokra
visszavezethető,
bármely kormány, közhivatal vagy helyi hatóság jogszerű intézkedésén alapuló, a Biztosított vagyontárgyának elvétele
vagy károsodása miatt, közvetlenül vagy közvetetten elszenvedett veszteség vagy kár,
felkelés, sztrájk (munkavállalói kizárás), úttorlasz, útlezárás, polgári zavargás, bármely ország kormányának cselekedetei
vagy ilyen eseményekkel való fenyegetés miatt keletkező károk,
ionizáló sugárzás, továbbá a nukleáris energiahordozó vagy a nukleáris energiahordozó égetéséből származó nukleáris
hulladék sugárzásából eredő szennyezés miatti károk,
nukleáris létesítménynek, illetve annak nukleáris komponensének sugárszennyező, mérgező, robbanó vagy más káros
tulajdonsága miatti károk.
A biztosítást érvényesen az utazás megkezdése előtt, Magyarország területének elhagyása megelőzően kell megkötni.
A külföldről megkötött biztosítások esetében a biztosító kockázatviselése nem érvényes.
A biztosítás valamennyi fedezetéhez kapcsolódó további kizárásokat a részletes biztosítási feltételek tartalmazzák.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
A biztosító mentesül a kártérítési kötelezettség alól:
ha kár összefüggésbe hozható kábító- vagy bódító hatású szerrel, beleértve alkohol fogyasztását (0,8 ‰
véralkoholszintet meghaladó alkoholos befolyásoltság),
ha a biztosított bármilyen jogellenes cselekedetben vagy bűncselekményben érintett,
a biztosított öngyilkossága vagy annak kísérlete,
ha a biztosított a szerződés elvállalása szempontjából lényeges körülményt elhallgat, vagy a kárrendezés során a
biztosítót megtéveszti,
ha a biztosítási esemény lényeges körülményei a biztosító számára kideríthetetlenné válnak.
A biztosítás valamennyi fedezetéhez kapcsolódó további mentesüléseket a részletes biztosítási feltételek tartalmazzák.

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosító kockázatviselése a biztosítási kötvényben megjelölt területi hatályon belül, kiterjed:
• Európára
Az európai kontinensnek az Ural hegységtől nyugatra eső területeire, valamint ide értve a következő országokat és
szigeteket is: Tunézia, Egyiptom, Jordánia, Marokkó, Törökország, Oroszország teljes területe, a Kanári-szigetek, Málta,
Ciprus, Madeira és Grönland.
• Az egész világra
Az egész világra, kivéve az olyan országok vagy térségek területét, amelyek a kockázatviselés első napján, vagy a
biztosított által az adott országba, területre való beutazás napján Magyarország Külügyminisztériuma által utazásra nem
javasolt országok és térségek között szerepelnek.
• A jelen biztosítás alapján a biztosító nem nyújt biztosítási fedezetet és nem fizet kártérítést vagy egyéb biztosítási
szolgáltatást, ha ilyen fedezet, kártérítés vagy szolgáltatás nyújtása a biztosítót, anyavállalatát vagy tulajdonosát az
Egyesült Nemzetek Szervezetének határozatai vagy az Európai Unió kereskedelmi és gazdasági szankciói vagy bármely
más szervezet jogi szabályozása szankciónak, korlátozásnak vagy tilalomnak tenné ki.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
A szerződőt/biztosítottat terhelő kötelezettségek:
• a szerződés megkötésekor közlési és díjfizetésre vonatkozó kötelezessség,
• a szerződés tartama során a változások bejelentésére vonatkozó és kármegelőzési kötelezettség,
• kár esetén kárenyhítési, kárbejelentési kötelezettség.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítás díját a biztosítási szerződés megkötésévvel egy időben és egy összegben kell megfizetni.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosítási fedezet a biztosítási kötvényen meghatározott időpontban kezdődik és ér véget. A biztosító
kockázatviselésének tartamára vonatkozó részletes szabályokért kérjük tanulmányozza a biztosítási feltételek erre
vonatkozó részét.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A biztosítási szerződés megszűnik az alábbi esetekben:
• a kockázatviselési idő leteltével,
• a biztosítási szerződés felmondásával.
Az utazás lemondására vagy megszakítására vonatkozó szolgáltatást is tartalmazó biztosítási szerződés nem mondható fel.

