
+36 1 452 3580 
www.eub.hu • www.utasbiztositas.hu 

Vágjon bele nyugodtan!

Utasbiztosítás
EUB-Segítségnyújtás éjjel-nappal

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

+36 1 452 3580
www.eub.hu • www.utasbiztositas.hu 

10% kedvezmény
Horvátországba
és Szlovéniába

*Gyermek kedvezmény esetén € 50/fő/éjszaka limitig **Vissza nem téríthető illetékekkel együtt

AIR & CRUISE - Repülős utazásokhoz és hajóutakra

Díjak (Ft) Gyermek kedvezményt, életkor- és területi hatály
                 pótdíjakat lásd a belső oldalon!

AIR & CRUISE 
EXTRA

AIR & CRUISE 
TOP

EGYÉNI 
(70 éves korig, Európa)

Első három napra (Ft/fő) 3 750 2 500

4. naptól (Ft/fő/nap, 3 napos díjon felül) 1 150 730

CSALÁDOS
(lásd belső oldal)

Első három napra (Ft/család) 10 870 6 900

4. naptól (Ft/család/nap, 3 napos díjon felül) 3 380 1 980

ÉVES BÉRLET – egy évre, utazásonként max. 30 napra 
Világ-2 területi hatállyal, téli sportokra is érvényes 72 000 56 700

Air & Cruise utasbiztosítás szolgáltatásai (Ft) AIR & CRUISE 
EXTRA

AIR & CRUISE 
TOP

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

Poggyászbiztosítás légi- vagy hajótársaság által okozott 
poggyászkárokra (alapszolgáltatással együtt, lásd belső oldal) 500 000 350 000

– ezen belül poggyászsérülésre 50 000 25 000

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

Poggyászkésedelem (külföldön) 80 000 50 000

Járatkésés – külföldön (4 órát meghaladó) 40 000 20 000

Járatkésés hazaérkezéskor
közlekedési és szállás-többletköltségek térítése 20 000 5 000

Közlekedési baleset miatt repülőjárat lekésése: 
átírás vagy új repülőjegy költségtérítése 100 000 25 000

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

•  Sport fedezet: búvárkodás 40 m-ig, surf, kitesurf, windsurf, tengeri kajak, „banánozás”, vízisí, jetski,
quad, parasailing,  vadászat, vitorlázás (Földközi-tengeren, azon kívül csak parti vizeken)

• Vízisport-eszközök biztosítása (lsd. Tengerpart termékek): AC Extra 200 000 Ft-ig, AC Top 150 000 Ft-ig

             AIR & HOTEL – utas & storno biztosítás

• max. 10 napos repülős utazásokra Európában
• Air&Hotel napidíj tartalmazza:

 - utasbiztosítás (Air&Cruise Top)
 - hotel-storno biztosítás önrész nélkül €100/fő/éjszaka limitig*
- a hotel storno később foglalt szállásra is érvényes!

• Storno Kombi Air:  - storno biztosítás a repülőjegyre önrész nélkül, 3,5  %-os díjjal

Díjak (Ft) és szolgáltatások – utasbiztosítás & hotel-storno AIR & HOTEL

EGYÉNI 
(70 éves korig, Európa)

Első három napra (Ft/fő) 3 250

4. naptól (Ft/fő/nap, 3 napos díjon felül) 1 100

Utasbiztosítás Air & Cruise Top 
szolgáltatások

Hotel-storno biztosítás € 100/fő/éjszaka összegig
önrészesedés nélkül!

Díjak (Ft) és szolgáltatások – repülőjegy-storno STORNO KOMBI AIR

Biztosítási díj - repülőjegy árának** %-ában 3,5%

Maximális biztosítási összeg személyenként 100 000

Maximális biztosítási összeg / foglalás ill. biztosítási esemény 400 000

Önrészesedés önrészesedés nélkül!

+1
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AIR ASSISTANCE +36 1 465 3666

• 0-24 h telefonos segítség a repülőtéri bejelentéshez
• utólagos légitársasági ügyintézés átvállalása

ÚJ

Storno Kombi termék éves bérlet típusú szerződésekhez nem köthető.

EURO 30, PRAKTIKUM 30, WORLD 30  
30 éven aluliaknak hosszabb utazásokra

Díjak (Ft) Euro 30 Praktikum 30 World 30

20 napnál hosszabb időre külföldre utazó 
harminc éven aluliak részére (Ft/fő/nap)

270 460 650

Területi hatály Európa Európa Világ-2

Szolgáltatások (Ft) Euro 30 Praktikum 30 World 30

Orvosi költségek megtérítése 5 000 000 30 000 000 30 000 000 

Poggyászbiztosítás 150 000 200 000 200 000 

Felelősségbiztosítás és jogvédelem 500 000 2 000 000 2 000 000 

–  ezen belül felelősségbiztosítás szakmai 
gyakorlatra

– 1 000 000 –

Oktatási intézmény szervezésében történő szakmai gyakorlat keretében fizikai 
munkavégzésre is érvényes.

AUTÓ EXTRA –  Gépjármű segítségnyújtó szolgáltatás

Hogyan köthető? utasbiztosítással együtt, max 12 éves autóra vagy motorra

Díjak (Ft) - gépjármű életkora szerint 0-6 év 7-12 év 0-6 év 7-12 év

Ft/autó vagy motor

1-3 napra 1 990  2 090    11-17 napra  7 240     7 610    

4-5 napra 2 270  2 390    18-31 napra  13 610     14 300    

6-10 napra 3 970  4 170    Éves bérlethez  49 000     51 500    

Szolgáltatások (Ft) AUTÓ EXTRA

Szervízbe szállítás vagy helyszíni segítségnyújtás* 250 €

Hazaszállítás autómentővel, ha a diagnosztika alapján a gépjármű 3 napon belül  
nem javítható: 
– közlekedési baleset esetén ügyfelet terhelő önrészesedés: 25 000
– műszaki meghibásodás esetén ügyfelet terhelő önrészesedés: 25 000 

500 000
350 000

Személyekre vonatkozó szolgáltatások (max. 100 € / fő) 700 €

Telefonköltség megtérítése 15 000

A biztosító a javítási költségek megtérítését nem vállalja! 
*Helyszínen kizárólag egyszerű hibaelhárítás alkatrész biztosítása nélkül pl. kerék-, izzó-, 
vagy biztosíték-csere (amennyiben speciális felszerelés nélkül elvégezhető).

Területi hatály: a feltételek értelmében Európának minősülő országok (kivéve Albánia, Fehéroroszország, Koszovó, 
Ciprus, Egyiptom, Izland, Izrael, Kanári-szigetek, Marokkó, Moldova, Tunézia)

STORNO BIZTOSÍTÁS

STORNO KOMBI STORNO BASIC

STANDARD PLUS

Hogyan köthető? utasbiztosítással együtt önállóan

Díjak (Ft) - biztosított utazási díj %-ában 3,5% 3,5% utazási díj 5%-a

Szolgáltatások (Ft)

Maximális biztosított utazási díj
foglalásonként / biztosítási eseményenként 1 200 000 3 000 000 2 000 000

– ezen belül utasonként 400 000 1 500 000 500 000

Önrészesedés 0% 10% 20% (min. 10 000 / fő)

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

Telefon: +36 1 452 3580 • E-mail: ugyfelszolgalat@eub.hu
Hétfőtől–szerdáig és pénteken: 8:00-16:00, 

csütörtökön: 8:00-17:00
Érvényes 2016. május 17-től visszavonásig.

Online kárbejelentés: www.eub.hu

ÚJ

Praktikum 30

Légipoggyász-késés, -eltűnés, -sérülés • Légijárat-késés
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Sport fedezet: búvárkodás 40 m-ig, surf, kitesurf, windsurf, tengeri kajak, „banánozás”, vízisí, 
jetski, quad, parasailing, vitorlázás**TENGERPART UTASBIZTOSÍTÁS

Díjak (Ft)                         Gyermek kedvezményt, életkor- és területi hatály pótdíjakat lásd alább a Klasszikus utasbiztosítás résznél! Tengerpart Extra Tengerpart Top Tengerpart Nívó

EGYÉNI (70 éves korig, Európa)
összesen 1 napra (Ft/fő) 1 610 1 030 800

2-365 napra az első naptól (Ft/fő/nap) 1 150 730 550

CSALÁDOS (max. három gyermeknek 18 éves korig 
és két felnőttnek 70 éves korig, Európa)

összesen 1 napra (Ft/család) 4 710 2 750 2 140

2-30 napra az első naptól (Ft/család/nap) 3 380 1 980 1 520

Speciális Tengerpart szolgáltatások Tengerpart Extra Tengerpart Top Tengerpart Nívó

Szállodai- és kemping felelősségbiztosítás (az alapszolgáltatáson felül) 100 000 60 000 40 000

Strandlopás biztosítás Plusz 40 000 30 000 20 000

Vízi sporteszköz-fedezet (búvár-, surf-, kitesurf-, windsurf-, vizisí-, tengeri kajak, horgász- felszerelésre és vitorlás 
ruházatra) 200 000 150 000 100 000

Hiperbárkamrás kezelés: – külföldön 10 000 000 3 000 000 2 000 000

– utólag Magyarországon 500 000 300 000 200 000

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

A szórólap tájékoztató jellegű – részletes információ az EUB2016-01U1 és EUB2016-01ST jelű biztosítási feltételekben: www.eub.hu, EUB Ügyfélszolgálat, értékesítő partnereink irodáiban.

Szolgáltatások (Ft)
Top Extra

Tengerpart Extra
Air & Cruise Extra

Top
Tengerpart Top
Air & Cruise Top

Nívó
Tengerpart Nívó 

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

Orvosi és mentési költségek térítése 100 000 000 65 000 000 30 000 000

Ezen belül:   – 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

– kórházi napi térítés összege, ha a kórházi költségek megtérítése EEK vagy más biztosítás alapján történik 32 000 28 000 24 000

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 400 000 300 000 200 000

Ezen belül:   – tárgyankénti limit 100 000 80 000 50 000

– csomagonkénti limit 200 000 140 000 70 000

– mobiltelefon és hordozható számítógép biztosítás (laptop, netbook, notebook, tablet pc) 300 000 100 000 50 000

Felelősségbiztosítás és jogvédelem 8 000 000 2 000 000 500 000

Szállodai és kemping- felelősségbiztosítás 50 000 - -

KLASSZIKUS UTASBIZTOSÍTÁS 
Díjak (Ft) Top Extra Top Nívó

EGYÉNI (70 éves korig, Európa)
összesen 1 napra (Ft/fő) 1 560 940 700

2-365 napra az első naptól (Ft/fő/nap) 1 100 700 500

CSALÁDOS (max. három gyermeknek 18 éves korig 
és két felnőttnek 70 éves korig, Európa)

összesen 1 napra (Ft/család) 4 560 2 550 1 890

2-30 napra az első naptól (Ft/család/nap) 3 230 1 900 1 370

Csoportos kedvezmény: 10 főtől elérhető kedvezményes díjszabás, melyről részletes tájékoztatás kérhető értékesítő partnereinknél vagy ügyfélszolgálatunkon.
Gyermek kedvezmény: az „Egyéni” díjból 18 év alatti gyermek részére: 50%. Klasszikus, Tengerpart és Air & Cruise termékekhez csoporttal utazó gyermekek részére is igénybe vehető!
Életkor pótdíjak: 70-80 év közöttiek pótdíja: 100% (max. 30 napra, egyéni vagy Európán kívüli csoportos tarifa esetén) – Top Extra alapszolgáltatású termékek kizárólag 70 éves korig köthetők!
80 éves kortól fizetendő pótdíj (max. 15 napra): 150% - kizárólag Nívó termék köthető, Európa területi hatállyal.

                                       Európa: földrajzi Európa (kivéve Azerbajdzsán, Grúzia, Kazahsztán, Oroszország, Örményország), továbbá Ciprus, Egyiptom, Marokkó, Törökország, Tunézia, Izrael.
                                       Horvátország-Szlovénia (10% kedvezmény): kizárólag Klasszikus és Tengerpart termékek esetében alkalmazható*
                                       Világ-1 (50% pótdíj): Európán kívüli utazásokra, kivéve Észak-, Közép- és Dél-Amerika országai, Ausztrália, Új-Zéland.
                                       Világ-2 (70% pótdíj): Észak-, Közép- és Dél-Amerika országai, Ausztrália, Új-Zéland.

Extrémsport és Versenysport kiegészítő szolgáltatás – Sport Extra (max. 30 napra): 50%. Speciális fedezet: Világ: búvárkodás 40 m-ig, surf, kitesurf, windsurf, tengeri kajak, jetski, 
vízisí, wakeboard, parasailing, „banánozás”, vadászat, quad, lovaglás, fogathajtás, téli sportok, karate, cselgáncs, taekwondo, capoeira, kendo, aikido. 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**. Versenysport 70 éves korig (kivéve quad és bármely autó-motorsport, valamint a biztosításból kizárt extrém sportok) 
Speciális szolgáltatások: • Sporteszköz biztosítása poggyászbiztosítási limitek (lásd alábbi táblázat) 50%-áig • Felkutatás, mentés időjárási körülmények miatt • Hiperbárkamrás kezelés

SPORT

TERÜLETI HATÁLYOK

* A Horvátország-Szlovénia díjkedvezmény a kiegészítő termékekre nem vonatkozik (pl. Autó Extra, Storno Kombi)
** Vitorlázás a Földközi-tenger teljes területén, azon kívül kizárólag a parti vizeken (parttól legfeljebb 12 tengeri mérföld távolságig)

* A Horvátország-Szlovénia díjkedvezmény a kiegészítő termékekre nem vonatkozik (pl. Autó Extra, Storno Kombi)
** Vitorlázás a Földközi-tenger teljes területén, azon kívül kizárólag a parti vizeken (parttól legfeljebb 12 tengeri mérföld távolságig)
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Horvátország, 
Szlovénia: 

10% kedvezmény*

Horvátország, 
Szlovénia: 

10% kedvezmény*
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