
UTAZÁSI GARANCIA SPORTBIZTOSÍTÁSOK SZOLGÁLTATÁSOK ÉS DÍJAK 

ÉRVÉNYES 2019. JANUÁR 1-TŐL VISSZAVONÁSIG 
  

Szolgáltatások 

Hill 

Maximális biztosítási összeg (Ft) 

Komfort típus Prémium típus 

Sürgősségi betegségi ellátás - 50 millió 

Sürgősségi baleseti ellátás - 50 millió 

Baleseti halál - 4 millió 

Légi katasztrófa miatti halál - 8 millió 

Rokkantság - 4 millió 

Kórházi napi térítés, amennyiben a kórházi költségek megtérítése EEK vagy más biztosítás 

alapján történik (maximum 30 napra) 
- 10.000/nap 

Egyszeri térítés csonttörésre, csontrepedésre - 20.000 

Asszisztencia szolgáltatások:   

Beteg hazaszállítása - 7 millió 

Keresés, mentés - 4 millió 

Tartózkodás meghosszabbítása - 200.000 

Személygépkocsi hazajuttatása (gépkocsivezető küldése) - 100.000 

Sérült gépjármű utasának hazahozatala - 100.000 

Beteglátogatás - 300.000 

Idő előtti hazautazás - 200.000 

Telefonköltség térítése - 15.000 

Útiokmány pótlásának külföldi költségei - 40.000 

Holttest hazaszállítása - 10 millió 

Jogvédelmi szolgáltatások:   

Ügyvédi / szakértői költségek - 100.000 

Óvadék előleg - 1 millió 

Magánszemély felelősségbiztosítás - 1 millió 

Poggyászkár - 300.000 

Igazolványok pótlása - 50.000 

Poggyászkésedelem külföldön 

6 órán túl - 50 EUR 

12 órán túl - 100 EUR 

24 órán túl - 200 EUR 

 

Díjtáblázat: 

Alapdíjak 
Hill  (Ft) 

Komfort típus Prémium típus 

1 napos utazás esetén személyenként - 3 300 Ft 

több napos utazás esetén személyenként - 2 200 Ft 

 

Pótdíjak Komfort típus Prémium típus 

Európán kívüli utakra (kivéve USA, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland) - 50% 

USA, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland - 100% 

65 éves kor felett - 100% 

Poggyász limit emelése 100%-kal - 50% 

 

 
Ha biztosítottat utazása/sportolása során baleset vagy súlyos megbetegedés miatt keresni vagy menteni kell, akkor a biztosító megszervezi a lehető leghatékonyabb 

segítséget, és ezért a kötvényben meghatározott mértékig átvállalja a költségeket. Ennek keretében a biztosító téríti a biztosított személy felkutatásának és a 

legközelebb fekvő gépjárművel járható útig vagy a baleset helyszínéhez legközelebb fekvő kórházig történő elszállításának igazolt költségeit. Ha orvosilag indokolt, 

illetve a baleset helyszínéből eredően szükséges, akkor a mentés bármilyen módon kivitelezhető. A speciális mentés (pl:helikopter) a baleseti ellátás limit terhére kerül 

elszámolásra.  


