
HóBarát utasbiztosítás
Biztosítási termékismertető

A társaság: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 

A termékek:  HóBarát Kék, HóBarát Piros és HóBarát Fekete utasbiztosítások

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Kérjük, a biztosítás megvásárlása előtt olvassa el figyelmesen a HóBarát utasbiztosítás  
Biztosítási Feltételeit.

Milyen típusú biztosításról van szó?
Utasbiztosítás. A biztosító a biztosított személyét vagy vagyontárgyait külföldön ért káresemény kapcsán nyújt szolgáltatást.

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

A fedezetek teljes körű felsorolása az utasbiztosítási feltételben illetve a szolgáltatási táblázatban található.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
 Veszélyes vagy extrém sport közben bekövetkező károkra (pl.: búvárkodás 40 m alatt, autó-motorsportversenyek, szikla-, 

fal- és hegymászás stb.). Kivételt képeznek a következő sportok: síelés, snowboardozás, szánkózás, korcsolyázás, motoros 
szán vezetése, rafting, búvárkodás (40 m-es mélységig). A pályán kívüli síelés, snowboardozás, valamint a versenyeken, 
edzéseken való részvétel csak pótdíj ellenében biztosított sporttevékenység. 

 Olyan biztosítottra, aki a szerződés megkötésének időpontjában nem tartózkodott Magyarország területén.

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

 Külföldön, fizikai munkavégzés következtében bekövetkezett munkahelyi balesetre.

 Olyan káreseményre, mely a Magyar Külügyminisztérium által nem ajánlott célországban, térségben következik be, ezzel  
a ténnyel közvetlen összefüggésben.

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

 Olyan káreseményre, mely során a biztosított vagy a szerződő nem tesz eleget kármegelőzési vagy kárenyhítési 
kötelezettségének. 

 A személyiségi jog megsértéséből eredő károkra.

HóBarát Kék HóBarát Piros HóBarát Fekete

betegség 10 000 000 Ft 50 000 000 Ft 200 000 000 Ft

baleset 10 000 000 Ft 50 000 000 Ft 200 000 000 Ft

poggyász 200 000 Ft 300 000 Ft 450 000 Ft

jogvédelem 1 000 000 Ft 1 500 000 Ft 2 000 000 Ft

felelősségbiztosítás 1 000 000 Ft 3 000 000 Ft 5 000 000 Ft

egyéb asszisztencia √ √ √



Milyen korlátozások vannak a biztosításban?
 Amennyiben az egészségügyi ellátást legkésőbb a biztosítási esemény bekövetkezését követő 48 órán belül nem 
jelentették be, a biztosító csökkentett térítést alkalmaz (kivéve a sürgős szükség esete). 

 Amennyiben a felmerült orvosi költségek az elutazás előtti 6 hónapon belül diagnosztizált betegségből erednek, a biztosító 
csökkentett térítést alkalmaz.

 80. év feletti biztosított esetén az orvosi kezelés költségeit kizárólag balesetből eredő sérülés(ek) esetén vállalja a biztosító.

 Esetleges terrorcselekmények következtében felmerült káresemények esetén a biztosító csökkentett térítést alkalmaz.

 Műszaki cikkek és tartozékaik személygépkocsiból történő ellopása esetén a biztosító mentesül a kártérítés alól.

 Baleset miatti szemüvegpótlás maximum 200 euróig térül.

 80. életévet betöltött biztosított esetén a biztosítás tartama legfeljebb 30 nap lehet.

Hol érvényes a biztosítás?
 A biztosító kockázatviselése Magyarországot kivéve arra a földrajzi területre terjed ki, amelyet a szerződő az ajánlaton 

megjelölt, és amelyre vonatkozóan a díjat megfizette.

 Gépjármű assistance szolgáltatások tekintetében a területi hatály a földrajzi Európa területére vonatkozik, a gépjárművet 
vezető biztosított lakóhelyétől 50 kilométeres távolságon kívül.

Milyen kötelezettségei vannak a szerződőnek, illetve a biztosítottnak?
A szerződőt, illetve a biztosítottat
• a szerződés kezdetekor közlési kötelezettség,
• a szerződés tartama alatt változás bejelentési, díjfizetési, kármegelőzési kötelezettség,
• kár esetén kárenyhítési, bejelentési, felvilágosítási és információ adási kötelezettség terheli.

Mikor és hogyan kell fizetni?
A biztosítási díj az ajánlat megtételekor, de legkésőbb a kötvény átvételekor esedékes.

Mi a kockázatviselés kezdete és vége? 
A biztosító kockázatviselése a megkötött szerződés alapján kiállított kötvényen a biztosítás kezdetének megjelölt nap 0 órájától,  
a díjjal kiegyenlített nap 24. órájáig tart.

Hogyan szüntethető meg a szerződés?
A teljes biztosítási díj visszatérítésére kizárólag a biztosítás kezdete előtt, a biztosítás kötésének helyén van lehetőség.  
A díjvisszatérítés feltétele a sértetlen és hiánytalan biztosítási kötvény leadása, és a biztosított személyes jelenléte.

Részleges díjvisszatérítés a kockázatviselés kezdetét követően a fel nem használt napokra adható, ennek alapján a tényleges és  
az eredeti időtartamra vonatkozó biztosítás díjának díjkülönbözetét kell visszatéríteni a biztosítás megkötésének helyén.  
Fel nem használt napnak minősül a biztosító szervezeti egységénél, illetve a biztosító megbízottjánál történő kötvényleadás 
napját követő naptól a kockázatviselés utolsó napjáig tartó időszak. A részleges díjvisszatérítéshez szükséges a biztosított írásbeli 
nyilatkozata arról, hogy a biztosítóval szemben a biztosítási szerződés alapján szolgáltatási igényt nem érvényesít. 

15 napnál rövidebb biztosítási időszakra kötött biztosítások díjából részleges díjvisszatérítésre nincs lehetőség.
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