
Utasbiztosítás
EUB-Segítségnyújtás éjjel-nappal

 +36 1  465 3666
EUB-Assistance – 24 hour service

Vár a világ!

10% kedvezmény
Horvátországba  
és Szlovéniába 

eub.hu
További termékeinket keresse értékesítő partnereinknél:

FIZIKAI MUNKAVÁLLALÓK UTASBIZTOSÍTÁSA
BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS

KÁRBEJELENTÉS
Utasbiztosítás azonnali segítségnyújtás / Storno károk első bejelentése:  

EUB-Assistance +36 1 465 3666
Utólagos kárrendezés online: www.eub.hu/online-karbejelentes

Figyelem! Az utazás kezdetét megelőző 30 napon belül storno biztosítás kizárólag a foglalás 
napján vagy az azt követő napon köthető.
*Storno Kombi Európa csak Európa területi hatályon belül érvényes utasbiztosításhoz köthető. 
Storno Kombi termék éves bérlet típusú szerződésekhez nem köthető.

Szolgáltatások (Ft, ettől eltérő esetben külön jelölve) AUTÓ EXTRA

Szervizbe szállítás (max. 100 km-ig) limit nélkül
Helyszíni segítségnyújtás 250 €
Gépjármű tárolása 100 €
Kapcsolattartás a szervizzel (Figyelem! Javítási költségekre a biztosítás nem terjed ki.) szolgáltatás
Hazaszállítás autómentővel 
– Horvátország-Szlovénia területi hatályon belül 
Ügyfelet terhelő önrészesedés  
– motorok és 2,5 tonnát meghaladó együttes tömegű járművek: 
– egyéb biztosított járművek:

500 000 
limit nélkül 

 
50 000 
25 000

Kiegészítő szolgáltatások (ha a gépjármű nem javítható a meghibásodás napján): 
– „B” kategóriás csereautó max. 3 napra, és 
– szállásköltség térítése a gépjárműben utazó biztosított személyeknek (max. 2 éjszaka)  
VAGY 
– tovább- vagy hazautazás megszervezése (tömegközlekedéssel), és 
– visszautaztatás (ha a gépjármű külföldi szervizben elkészült)

 
max. €  200 

max. €  60/fő/éj 
 

max. €  500 
max. €  500

STORNO BIZTOSÍTÁS

Szolgáltatások (Ft)
STORNO KOMBI* STORNO BASIC

Európa Maxi

Maximális biztosítási összeg foglalásonként és biztosítási 
eseményenként

1 200 000 6 000 000 2 000 000

– ezen belül résztvevőnként 400 000 2 500 000 500 000
Önrészesedés:
– ha a biztosítási esemény a Résztvevő (utas) Covid-19 
megbetegedése, sürgősségi kórházi fekvőbeteg-
gyógykezelése, elhalálozása, vagy a következő típusú 
baleseti sérülései: csonttörés, szalagszakadás, legalább 
III. fokú égési sérülés

0% 0% 20%

– minden más esetben 10% 10% 20%

Hogyan köthető?  utasbiztosítás 
kiegészítőjeként önállóan

* A World 30 min. 20 napos időtartamra köthető. Az Euro 30 és a Praktikum 30 min. 10 fős csoportra már  
3 napos tartamra is megköthető.

AUTÓ EXTRA –  Gépjármű segítségnyújtás

POGGYÁSZ EXTRA

Drón, kamera, fényképezőgép, hordozható számítógép, mobiltelefon biztosítása max. 500 ezer Ft értékig (az alap 
poggyászfedezeten felül).
A termék további jellemzőiről és a biztosítási díjról – a biztosítani kívánt érték és az utazási tartam 
ismeretében – érdeklődjön értékesítési partnereinknél!

Mire köthető?
Max. 15 éves motorra vagy “B” kategóriájú jogosítvánnyal vezethető, 4-9 személyes autóra
ÚJ  Autó Extra kiegészítő éves bérletekhez: max. 15 éves  „B” kategóriájú jogosítvánnyal vezethető, 4-9 

személyes autóra köthető. Helyszíni segítségnyújtás és szervizbe szállítás egész évben Magyarország 
területén is igénybe vehető. Hazaszállítás autómentővel külföldről - évente legfeljebb egyszer.
Hol érvényes? Albánia, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Franciaország, 
Görögország, Hollandia, Horvátország, Lengyelország, Liechtenstein, Luxemburg, Macedónia, Monaco, 
Montenegró, Németország, Olaszország, Románia, San Marino, Svájc, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Vatikán.

SPORT EXTRA – extrémsport és versenysport kiegészítő szolgáltatás

Szolgáltatások (Ft) – alapterméktől függően Top Extra Top Nívó

A) Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás (kárbiztosítás)

Hiperbár-kamrás kezelés külföldön 10 000 000 4 000 000 2 000 000

Hiperbár-kamrás kezelés a lakóhely szerinti országban 500 000 300 000 200 000

B) További utazási segítségnyújtás (kárbiztosítás)
Felkutatás, mentés időjárási körülmények miatt  
(10%, de minimum € 100 önrész) 2 000 000 1 000 000 500 000

D) Poggyászbiztosítás (kárbiztosítás)

– ezen belül sporteszköz-biztosítás 300 000 200 000 125 000
Versenysport fedezet (kivéve quad és bármely autó-motorsport,  
valamint a biztosításból kizárt extrém sportok) szolgáltatás szolgáltatás szolgáltatás

Egészségügyi ellátás folytatása a lakóhely szerinti országban 
 II. A) 3. pont szerint szolgáltatás szolgáltatás szolgáltatás

Világ: búvárkodás 40 m-ig; a parttól legfeljebb 1 km-es távolságig: kitesurf, surf, windsurf, tengeri kajak 
és flyboard; terepfutás (Spartan Race); jetski; vízisí; wakeboard; parasailing; banánozás; vadászat; 
zip-line; szervezett quad vagy terepjáró-túra és gokart; lovaglás; fogathajtás; téli sportok; jégkorong; 
karate; cselgáncs (judo); birkózás; kempo; taekwondo; capoeira; kendo; aikido; közúton, 3500 m 
magasság fölött történő országúti kerékpározás vagy motorozás; igazolt sportolók esetén szakszövetség 
által szervezett versenyen vagy edzésen: vívás és műugrás.

Csak a földrajzi Európa területén (kivéve szovjet utódállamok): sziklamászás és hegymászás; 
falmászás; rafting; hótalpas túrázás; vadvízi evezés; canyoning; hydrospeed; mountain-bike (kivéve 
downhill); mountain-board; triál és BMX kerékpár; vitorlázás (kivéve szólóvitorlázás).

Szolgáltatások (Ft) Euro 30 World 30 Praktikum 30

Orvosi és mentési költségek térítése összesen 5 000 000 50 000 000 50 000 000

Beteg vagy sérült Biztosított hazaszállítása limit nélkül limit nélkül limit nélkül

Poggyászbiztosítás 150 000 200 000 200 000

Felelősségbiztosítás 500 000 2 000 000 2 000 000

– ezen belül szakmai felelősségbiztosítás – – 1 000 000
Oktatási intézmény által szervezett szakmai gyakorlat  
keretében végzett fizikai munkavégzésre is érvényes nem nem igen

Területi hatály* Európa Világ-2 Európa

GYERMEKKEDVEZMÉNY:
Az egyéni díjból 18 év alatti gyermek részére: 50%. Klasszikus, Tengerpart és Repülős termékekhez 
csoporttal utazó gyermekek részére is igénybe vehető!

ÉLETKOR PÓTDÍJAK: 
70-80 év közöttiek pótdíja (max. 30 napra köthető): 100%. (Kivétel: az Európa területi hatállyal kötött 
csoportos tarifa pótdíjmentesen köthető.)
80 év felettiek pótdíja (max. 21 napra köthető): 250%

TERÜLETI HATÁLYOK:
Európa: földrajzi Európa (kivéve Azerbajdzsán, Grúzia, Kazahsztán, Oroszország, Örményország), továbbá 
Kanári-szigetek, Madeira, Azori-szigetek, Ciprus, Egyiptom, Marokkó, Törökország, Tunézia, Izrael. (Nívó 
alapszolgáltatású termékek kizárólag Európára köthetők!)
Horvátország-Szlovénia (10% kedvezmény): Klasszikus és Tengerpart termékekre.
(Az oda- és visszautazás tartamára  a kockázatviselés első 24 órájában és az utolsó napján a területi hatály 
Szerbia és Bosznia-Hercegovina területére is kiterjed.)
Világ-1 (50% pótdíj): Európán kívüli utazásokra, kivéve USA, Kanada, Grönland, Ausztrália, Új-Zéland és Óceánia.
Világ-2 (100% pótdíj): USA, Kanada, Grönland, Ausztrália, Új-Zéland és Óceánia.

JUNIOR TERMÉKEK
14-30 év közöttiek hosszabb utazásaira, csoportos utakra és szakmai gyakorlatra

Általános információ
EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36–38.

Telefon: +36 1 452 3580 • E-mail: ugyfelszolgalat@eub.hu
H-K-SZ-P: 8:00-16:00, 

CS: 8:00-17:00
Érvényes 2022. 06. 07-től visszavonásig.

Online kárbejelentés: www.eub.hu



+1
nap
+1
napTENGERPART UTASBIZTOSÍTÁS

Speciális Tengerpart szolgáltatások Tengerpart Extra Tengerpart Top Tengerpart Nívó

Szállodai és kemping felelősségbiztosítás 250 000 150 000 50 000

Strandlopás-biztosítás Plusz 40 000 30 000 20 000

Vízi sporteszköz-fedezet  
(búvár-, surf-, kitesurf-, windsurf-, vizisí-, tengeri kajak-, horgászfelszerelésre és vitorlás ruházatra) 300 000 200 000 125 000

Hiperbárkamrás kezelés: – külföldön 10 000 000 4 000 000 2 000 000

– utólag lakóhely országában 500 000 300 000 200 000

További szolgáltatások (lásd Klasszikus utasbiztosítás alatt lévő „Szolgáltatások” táblázatban) Top Extra Top Nívó

Sport fedezet: búvárkodás 40 m-ig; a parttól legfeljebb 1 km-es távolságig: surf, kitesurf, windsurf, tengeri kajak, banánozás, vízisí, wakeboard, jetski, parasailing; vitorlázás a Földközi-tenger 
teljes területén, azon kívül kizárólag a parttól legfeljebb 20 tengeri mérföld távolságig; quad vagy terepjáró-túra és gokart kizárólag turista célú (szolgáltatói szerződés alapján, díjkötelesen 
igénybe vett) szervezett programok keretében, a szervező cég tulajdonában lévő járművekkel, és nem versenyszerű tevékenységként.

* Az oda- és visszautazás tartamára – a kockázatviselés első 24 órájában és az utolsó napján – a területi hatály Szerbia és Bosznia-Hercegovina területére is kiterjed.

Horvátország, 
Szlovénia: 

10% kedvezmény*

KLASSZIKUS UTASBIZTOSÍTÁS +1
nap
+1
nap

Szolgáltatások (Ft)
Top Extra

Tengerpart Extra
Air & Cruise Extra

Top
Tengerpart Top
Air & Cruise Top

Nívó
Tengerpart Nívó 

Air Nívó

Orvosi és mentési költségek térítése ÚJ  200 000 000 75 000 000 30 000 000

Ezen belül:   – járványos megbetegedésekre (pl. Covid-19) 25 000 000 25 000 000 25 000 000

– egyensúlyban lévő krónikus betegségek váratlan rosszabbodása esetén 10 000 000 5 000 000 2 500 000

– mentőhelikopteres mentés 20 000 000 10 000 000 5 000 000

– hegyi és vízi mentés 10 000 000 5 000 000 2 500 000

– mentőautóval történő szállítás 10 000 000 5 000 000 2 500 000

– sürgősségi fogászati ellátás € 500 € 400 € 300

Beteg vagy sérült biztosított hazaszállítása (mentőrepülőgépes szállítás is) limit nélkül limit nélkül limit nélkül

Egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatások 24 órás magyar nyelvű segítségnyújtás

Holttest hazaszállítása limit nélkül limit nélkül limit nélkül

További utazási segítségnyújtás – közlekedési költségek 500 000 200 000 100 000

További utazási segítségnyújtás – szállásköltség € 500 € 300 € 150

Baleseti eredetű halálra vonatkozó biztosítás 4 000 000 3 000 000 1 500 000

Poggyászbiztosítás (Légipoggyászra vonatkozó szolgáltatást kizárólag a Repülős termékek tartalmaznak!)  600 000 400 000 250 000

Ezen belül:   – tárgyankénti limit 200 000 100 000 60 000

– mobiltelefon és hordozható számítógép biztosítás (laptop, netbook, notebook, tablet, e-book olvasó) 400 000 150 000 60 000

– hangszer-biztosítás 125 000 100 000 60 000

Felelősségbiztosítás és jogvédelem 8 000 000 2 000 000 500 000

Kisállat biztosítás baleset esetén 30 000 15 000 –

+1
nap
+1
nap

+1 nap érvényesség, ha a hazautazás közlekedési baleset, útlezárás,  
légijárat-késés vagy -törlés, sztrájk miatt váratlanul meghosszabbodik!

REPÜLŐS TERMÉKEK
Szolgáltatások (Ft) – (alapszolgáltatásokat ld. a Klasszikus utasbiztosításnál) Air & Cruise Extra Air & Cruise Top Air Nívó

Poggyászbiztosítás légi- vagy hajótársaság kezelésében bekövetkező poggyászkárokra 600 000 400 000 250 000

– ezen belül sérült poggyász javítása vagy pótlása 60 000 30 000 12 000

Légikatasztrófa biztosítás (baleseti halál szolgáltatáson felül) 4 000 000 3 000 000 500 000

Poggyászkésedelem - sürgősségi vásárlások külföldön (odaúton) 150 000 75 000 15 000

Járatkésés (4 órát meghaladó) - sürgősségi vásárlások külföldön 80 000 30 000 –

Járatkésés hazaérkezéskor, közlekedési és szállás-többletköltség térítése 30 000 5 000 –

Air Assistance – légitársasági kártérítés ügyintézése 150 € 150 € 150 €

Menetrendszerű járatok lekésése miatti továbbutazás többletköltségei (közlekedés és szállás) 300 000 75 000 –

Mentőhelikopteres szállítás szárazföldi egészségügyi ellátóhoz 10 000 000  5 000 000 –

Utazás folytatása vagy hazautazás megszervezése, ha a hajóút szárazföldi orvosi ellátás miatt félbeszakadt 500 000  200 000 –

További szolgáltatások a Tengerpart termékcsalád következő termékei szerint: Tengerpart Extra Tengerpart Top Tengerpart Nívó

Sport fedezet: búvárkodás 40 m-ig; a parttól legfeljebb 1 km-es távolságig: surf, kitesurf, windsurf, tengeri kajak, banánozás, vízisí, wakeboard, jetski, parasailing; vitorlázás a Földközi-tenger teljes területén, azon 
kívül kizárólag a parttól legfeljebb 20 tengeri mérföld távolságig; quad vagy terepjáró-túra és gokart kizárólag turista célú (szolgáltatói szerződés alapján, díjkötelesen igénybe vett) szervezett programok kereté-
ben, a szervező cég tulajdonában lévő járművekkel, és nem versenyszerű tevékenységként.

A szórólap tájékoztató jellegű – részletes információ az EUB2022-01U1 és EUB2022-01ST jelű biztosítási feltételekben: www.eub.hu, EUB Ügyfélszolgálat, értékesítő partnereink irodáiban.

Esetleges aktuális termékmódosításokról, kérjük, tájékozódjon honlapunkon: www.eub.hu.

COVID-19 FEDEZET

Járványos megbetegedések (ezen belül Covid-19) esetén a Biztosító – az adott termékre vonatkozó limiteken belül – az orvosi és mentési költségeket 25 millió forintig téríti, a beteg 
hazaszállítását pedig limit nélkül vállalja. Ha a hazautazás későbbre tolódik a biztosított utas betegsége (pl. karantén) miatt, akkor a szállásköltségeket a biztosító a „További utazási 
segítségnyújtás” részben szereplő limitekig megtéríti, valamint az utastárs hazautazására is az ott megadott limitekig nyújt szolgáltatást.


