
UNION-Magyar Telekom 
Csoportos Utasbiztosítás
Biztosítási termékismertető

A társaság: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt., Magyarország 

A termék:  UNION-Magyar Telekom Csoportos Utasbiztosítás

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?
 Felmerült nem vagyoni károkra. 

 Fokozott veszéllyel járó sport közben bekövetkező károkra (pl.: autó-motor sportversenyek, szikla- és hegymászás, 
barlangászat, sárkányrepülés, ejtőernyős ugrások stb.).

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

 Külföldön, hivatásszerű fizikai munkavégzés során bekövetkezett balesetre..

 Olyan káreseményekre, melynek során a biztosított halálát a kedvezményezett szándékos magatartása okozta.

 A biztosított által jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozott balesetre.

 Olyan káreseményekre, melynek során a biztosított valótlan adatokat közöl.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
 A biztosítás nem terjed ki az egészégügyi ellátás költségeire, amennyiben a Biztosított vagy a Szerződő a biztosítási 
eseményt annak bekövetkezését követő 48 órán belül neki felróható okból a Biztosítónak nem jelenti be, a szükséges 
felvilágosítást nem adja meg, vagy a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését nem teszi lehetővé, és emiatt a Biztosító 
kötelezettségének teljesítése szempontjából lényeges körülmény kideríthetetlenné válik.   

 Gépkocsi lezárt csomagteréből történő lopás esetén a biztosító csökkentett térítést alkalmaz.

 A poggyászkésedelem szolgáltatás a külföldre történő kiutazás (oda út) során érvényes.

 A biztosító nem téríti meg a biztosítás megkötésekor már fennálló egészségi állapot következményeként kapott ellátás 
költségeit, kivéve életveszély elhárítása esetén.

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

 A biztosítás nem terjed ki a fuvarozó felelősségbiztosítása által megtérülő károk mértékéig.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Kérjük, olvassa el figyelmesen az UNION-Magyar Telekom Csoportos Utasbiztosítás Biztosítási Feltételeit.

Milyen típusú biztosításról van szó?

SMS-ben megköthető utasbiztosítás. A biztosító a biztosított személyét vagy vagyontárgyait külföldön ért káresemény kapcsán  nyújt 
szolgáltatást.

UNION-Magyar Telekom Csoportos Utasbiztosítás

betegség 20 000 000 Ft

baleset 20 000 000 Ft

poggyászvédelem 200 000 Ft

jogvédelem 1 000 000 Ft

egyéb asszisztencia √



Hol érvényes a biztosításom?
 A biztosító kockázatviselése Magyarország kivételével a világ összes országára érvényes. 

 A személygépjármű hazahozatala szolgáltatás Európa területén (ideértve Oroszország és Törökország európai  területeit) 
érvényes.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
A biztosított kötelezettsége, hogy 

•	 a	káreseményével	kapcsolatban	felmerült	minden	tényről,	adatról	a	biztosítót	tájékoztassa,

•	 	a	kárt	a	lehetőségekhez	képest	elhárítsa,	illetve	csökkentse,	és	ennek	során	a	biztosító	útmutatását	kövesse,

•	 a	biztosító	számára	minden	olyan	vizsgálatot	engedélyezzen,	amely	a	káresemény	okaira,	a	kár	mértékére	és	a	kártérítés	
nagyságára vonatkozik.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A díjfizetés havidíjas előfizetéssel rendelkező biztosítottak esetében a vonatkozó havi számla terhére történik, míg a Domino és  
Mix díjcsomaggal rendelkező biztosítottak esetén az előre feltöltött univerzális egyenleg terhére történik meg. Havidíjas 
előfizető esetén a díj beleszámít a Mobil Vásárlási szolgáltatásban meghatározott havi keretbe.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés? 
•	 Az	egyes	biztosítottakra	vonatkozóan	a	kockázatviselés	a	biztosított	által	előre	meghatározott	nap	(hónap,	nap)	0.00	órájakor	

kezdődik, és a biztosított által megadott utolsó nap 24.00 órájáig tart. 

•	 A	csatlakozási	nyilatkozat	az	utazás	megkezdése	előtt	legkorábban	30	nappal,	illetve	legkésőbb	az	utazás	napján	
Magyarországon tehető meg.

•	 Az	utazás	megkezdése	után	a	biztosítottak	a	csatlakozási	nyilatkozatot	a	magyar	határ	átlépését	követő	két	órán	belül		 
tehetik meg.

•	 A	biztosítás	határozott	időre,	minimum	1,	maximum	30	napra	köthető.	

Hogyan szüntethetem meg a biztosítást?
A biztosító kockázatviselése az egyes biztosítottak tekintetében a biztosítottnak a szerződő felé tett csatlakozási 
nyilatkozatának az utazás napját megelőző nap 24.00 óráig történt visszavonásával szüntethető meg. Az utazás napjának  
0.00 órájától  a csatlakozási nyilatkozat nem vonható vissza. 
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