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Utasbiztosítás
EUB-Segítségnyújtás éjjel-nappal

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

+36 1 452 3580 • eub.hu

Kössön inkább utasbiztosítást!

Csodák ritkán történnek.

STORNO BIZTOSÍTÁS
STORNO KOMBI STORNO 

BASICEURÓPA* MAXI

Hogyan köthető? utasbiztosítással együtt önállóan

Díjak (Ft) - biztosított utazási díj %-ában 2,5% 4% 5%

Szolgáltatások (Ft)

Maximális biztosított szolgáltatási díj  
foglalásonként / biztosítási eseményenként 1 200 000 6 000 000 2 000 000

– ezen belül utasonként 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%

* Storno Kombi Európa csak Európa területi hatályon belül érvényes utasbiztosításhoz köthető!

Covid-19 megbetegedésre vonatkozó szolgáltatások:
Storno biztosítás: lemondási költségek térítése önrészesedés levonása nélkül
Utasbiztosítás: Covid-19 megbetegedésre vonatkozó szolgáltatásainkat tartalmazó aktuális 
tájékoztatónkat keresse a honlapunkon: www.eub.hu 

Területi hatály a Konzuli szolgálat által nem javasolt területekre:
A Külügyminisztérium Konzuli szolgálata által közzétett „I. Nem javasolt országok és térségek” 
pontra vonatkozóan a biztosítási feltételekben meghatározott általános kizárástól a Biztosító  
a honlapján publikált aktuális Közlemény szerint eltér, és az abban foglaltak szerint vállalja  
a szolgáltatást: www.eub.hu



Sport fedezet: kijelölt pályán (vagy fun parkban) történő sízés és  snowboardozás,  
szánkó, korcsolya, továbbá motoros szán használata, hóraftingTÉLISPORT UTASBIZTOSÍTÁS

Díjak (Ft)                         Gyermekkedvezményt, életkor pótdíjakat lásd a Szórólap Klasszikus utasbiztosítás részénél! Sí-Extra Sí-Profi Sí-Sztár

EGYÉNI (70 éves korig, Európa) napidíj az első naptól (max. 365 napra köthető) 1 425 955 745

CSALÁDOS (max. három gyermeknek 18 éves korig 
és két felnőttnek 70 éves korig, Európa) családi napidíj az első naptól (max. 30 napra köthető) 4 265 2 580 2 060

CSOPORTOS (80 éves korig, Európa)

10-20 fő közötti csoportra (Ft/fő/nap) 1 295 860 690

21-40 fő közötti csoportra (Ft/fő/nap) 1 210 830 650

legalább 41 fős csoportra (Ft/fő/nap) 1 160 765 605

Speciális Télisport szolgáltatások Sí-Extra Sí-Profi Sí-Sztár

Orvosi és mentési költségek térítése 150 000 000 75 000 000 30 000 000

Ezen belül: – mentőhelikopteres mentés 20 000 000 10 000 000 5 000 000

                   – hegyimentés 10 000 000 5 000 000 2 500 000

Hazaszállítás  limit nélkül  limit nélkül  limit nélkül 

Baleseti eredetű halálra vonatkozó biztosítás 4 000 000 3 000 000 2 000 000

Síbérlet visszatérítése a biztosított balesete illetve kórházi ellátása esetén 100 000 50 000 15 000

Téli sportfelszerelés biztosítása (Poggyászbiztosítási limiteken belül) 400 000 300 000 150 000

Felelősségbiztosítás és jogvédelem 9 000 000 5 000 000 2 500 000

Felkutatás és mentés időjárási körülmények miatt (10 %, min. € 100 önrésszel) 2 000 000 1 000 000 500 000

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

A szórólap tájékoztató jellegű – részletes információ az EUB2020-01U1 és az EUB2020-01ST jelű biztosítási feltételekben: www.eub.hu, EUB Ügyfélszolgálat, értékesítő partnereink irodáiban!

Általános inform
áció

EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36–38.
Telefon: +36 1 452 3580 • E-m

ail: ugyfelszolgalat@
eub.hu

Hétfőtől–szerdáig és pénteken: 8:00-16:00, 
csütörtökön: 8:00-17:00

Érvényes 2021.11.28-tól visszavonásig.




