
Mire terjed ki a biztosítás?
Az utazással kapcsolatban felmerült főbb kockázatok a bekövetkezett kár mértékéig, de maximum a következő limitösszegig  az 
alábbi kockázatokra:

Mire nem terjed ki a biztosítás?
 A betegségek nem minősülnek balesetnek, és így nem minősülnek biztosítási eseménynek sem.

 Versenyeken, edzéseken való részvételre. 

 Fokozott veszéllyel járó sport közben bekövetkező károkra (pl.:  mélytengeri búvárkodás, vadvízi evezés, falmászás, 
alpinizmus, túlélési gyakorlat).

 Háborús, polgárháborús cselekménnyel, harci eseménnyel, terrorcselekménnyel, felkeléssel, lázadással, zavargással  
összefüggésben bekövetkezett eseményekre.

 Fizikai munkavégzés során bekövetkezett munkahelyi balesetre.

 Olyan káreseményekre, melyek kábító hatású szerek  nem orvosi javallatra történő  alkalmazása kapcsán következtek be.

 A szerződő fél vagy a biztosított által jogellenesen, szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott balesetre.

 Olyan biztosítási eseményekre, melyek során a biztosított a kárbejelentési, kárenyhítési, tájékoztatási és együttműködési 
kötelezettségének nem vagy nem határidőben tesz eleget, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.

 18 évnél idősebb vagy bérelt gépjármű menetképtelenségéhez kapcsolódó károkra.

  A biztosítás nem nyújt szolgálatást  a gépjármű asszisztenciához kapcsolódó szolgáltatási igény kapcsán, ha a káresemény 
bekövetkezésekor nem a biztosított vezette a gépjárművet.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A szóban forgó utasbiztosítási termékre vonatkozó teljes körű tájékoztatás a jelen termékismertetőben, 
és a vonatkozó utasbiztosítási feltételekben található, kérjük, ezeket figyelmesen olvassa el!

Milyen típusú biztosításról van szó?

Utasbiztosítás kiegészítő gépjámű asszisztencia fedezetekkel. A biztosító a biztosított személyét ért biztosítási esemény, vagy az általa 
vezetett gépjármű menetképtelensége kapcsán nyújt szolgáltatást.

Kockázatok
Utasbiztosítás  

gépjámű asszisztencia fedezetekkel 

Baleseti halál 500 000 Ft

Baleseti maradandó egészségkárosodás 1 000 000 Ft

Baleseti csonttörés, csontrepedés 100 000 Ft

Baleseti kórházi  napi térítés legfeljebb 10 napra napi 10 000 Ft

Biztosított gépjármű szállítási költségei Magyarországon 75 000 Ft

Biztosított gépjármű szállítási költségei külföldről magyarországi címre 500 EUR

A fedezetek teljes körű felsorolása a biztosítási feltételben, illetve a szolgáltatási táblázatban található.
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Erste Bank Hungary Zrt. bankszámláihoz  
igényelhető utasbiztosítás   
gépjármű asszisztenciával 
Biztosítási termékismertető

A társaság: A termék:  
UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE Védelem – Utas és Gépjármű Asszisztencia
Magyarországon bejegyzett, a Magyar Nemzeti Bank  Csoportos Biztosítás
által felügyelt biztosító részvénytársaság



Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
 A biztosító évente egy külföldön és egy Magyarországon bekövetkező biztosítási esemény kapcsán legfeljebb egy-egy 
szállítás költségeit téríti meg a szolgáltatási táblázatban meghatározott maximum értékhatárig. 

 A biztosítás nem terjed ki a Külügyminisztérium által a Konzuli Szolgálat honlapján az “utazásra nem javasolt” utazási 
célországokba és térségekbe történő utazás közben bekövetkező olyan biztosítási eseményekre, mely Külügyminisztérium 
által a Konzuli Szolgálat honlapján megfogalmazott figyelmeztetéssel közvetlen összefüggésben következik be.

 A nem a biztosító vagy asszisztencia partnere által szervezett gépjármű asszisztencia szolgáltatásokra a biztosítás nem 
terjed ki.

 Defektes gumiabroncs esetén új gumiabroncs megvásárlásának költségeit a biztosító nem téríti.

 A biztosító nem nyújt térítést amennyiben a bekövetkezett biztosítási esemény közvetlenül vagy közvetve okozati 
összefüggésben áll a biztosított testrészeinek, illetve szerveinek a biztosító jelen biztosításra vonatkozó kockázatviselésének 
kezdetét megelőzően már kialakult maradandó károsodásával.

Hol érvényes a biztosításom?
 A balesettel kapcsolatos biztosítási szolgáltatások  valamennyi országban bekövetkezett biztosítási eseményre kiterjednek, 

míg a biztosított gépjárműhöz kapcsolódó szolgáltatások Magyarországon és a következő országok földrajzilag Európához 
tartozó részén vehetők igénybe: Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, 
Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, 
Lengyelország, Lettország, Lichtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Monaco, Montenegró, Németország, 
Norvégia, Olaszország, Oroszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, 
Szlovénia, Törökország, Vatikán.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
A biztosítottat:

•	 a	biztosítási	jogviszony	kezdetekor	közlési	kötelezettség,

•	 a	biztosítási	jogviszony	tartama	alatt	változás	bejelentési,	díjfizetési,	kármegelőzési	kötelezettség,

•	 biztosítási	esemény	bekövetkezése	esetén	kárenyhítési,	bejelentési,	felvilágosítási	és	információ	adási	kötelezettség	terheli.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítási díjat az Erste Bank Hungary Zrt. havonta terheli a biztosított folyószámláján. 
Az első áthárított díjrész terhelése annak a hónapnak az utolsó napján történik, amelyben a biztosító kockázatviselése 
megkezdődik. A további áthárított díjrészek megfizetése az ezt követő naptári hónapok utolsó napján esedékesek.



Mikortól meddig tart a kockázatviselés? 
A biztosító adott biztosítottra vonatkozó kockázatviselése a biztosítottnak a csoportos biztosításhoz való csatlakozását követő 
hónap első napjának 0:00 órájától kezdődik. A biztosító adott biztosítottra vonatkozó kockázatviselése megszűnik: 

– érdekmúlás miatt, ha a biztosított azon bankszámlaszerződése, amelyen keresztül a csoportos szerződéshez csatlakozott, 
bármely okból megszűnik, akkor a díjjal rendezett időszak végén, azaz a bankszámlaszerződés megszűnését megelőző 
hónap utolsó napján 24 órakor,

– azon naptári év december 31-én, amelyik évben a biztosított eléri 70. életévét,

– a biztosított halálával, a halál időpontjában,

– abban az esetben, ha a biztosított a rá áthárított biztosítási díjat az esedékességtől számított 60 nap elteltével sem fizette 
meg az Erste Bank Hungary Zrt.-nek, a 60. napon 24 órakor,

– a Biztosított csatlakozási nyilatkozatának visszavonása esetén 

 i.,  amennyiben a csatlakozás visszavonása a csatlakozást követő 45 napon belül az Erste Bank Hungary Zrt.-hez intézett 
írásbeli nyilatkozattal történik, a csatlakozást követő hónap első napjának 0.00 órájára visszamenő hatállyal megszűnik,

 ii,  amennyiben a csatlakozás visszavonása a csatlakozást követő 45 napon túl, a Erste Bank Hungary Zrt.-hez intézett írásbeli 
nyilatkozattal történik, a biztosítási jogviszony annak a hónapnak az utolsó napján 24 órakor szűnik meg, amelyben a 
felmondási nyilatkozat beérkezett a bankhoz,

–  a csoportos szerződésnek akár az Erste Bank Hungary Zrt., akár a biztosító kezdeményezésére történő megszüntetése 
esetén a szerződés megszűnésének napján 24 órakor.

Hogyan szüntethetem meg a biztosítást?
A biztosítottnak jogában áll a csatlakozási nyilatkozat aláírását,  valamint a szóbeli csatlakozás esetén a csatlakozást  követő 45 
napon belül a bankhoz intézett írásbeli nyilatkozattal (a továbbiakban: rendkívüli felmondás), biztosítási jogviszonyát indoklás és 
díjfizetési kötelezettség nélkül, felmondani. 

Fentieken túl a biztosított jogosult a bankhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, biztosítási jogviszonyát indoklás nélkül bármikor 
felmondani (a továbbiakban rendes felmondás).
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