Utasbiztosítás
Biztosítási termékismertető
Biztosító: Allianz Hungária Zrt.

Magyarországon, a Magyar Nemzeti Bank által
10337587 azonosítószámon nyilvántartott biztosító

Termék: MTB Zrt. bankkártyás
utasbiztosítás

A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a MZB Zrt. által kibocsátott bankkártyával rendelkezők külföldi utazására szóló utasbiztosítása (továbbiakban: MTB Zrt. bankkártyás utasbiztosítás)
elnevezésű Általános Szerződési Feltételek és Ügyfél-tájékoztatóban érhető el.

Milyen típusú biztosításról van szó?
Az MTB Zrt. bankkártyás utasbiztosítás az MTB Zrt. által kibocsátott egyes bankkártyákhoz kapcsolódó beépített vagy opcionális
utasbiztosítás. Beépített utasbiztosításként kapcsolódik a dombornyomott MasterCard Standard, MasterCard Business és Visa Classic
bankkártyákhoz, a vésett Visa Business bankkártyához, az Extra Hitelkártyához, továbbá a MasterCard Gold, MasterCard Business Gold, Visa Gold és Visa Business bankkártyákhoz. Opcionális utasbiztosításként kapcsolódhat a vésett MasterCard Standard,
MasterCard Business és Visa Classic bankkártyákhoz, valamint az Autós Hitelkártyához a Bank és a Biztosító erre vonatkozó megállapodása esetén. Az utasbiztosítás két csomagban érhető el a bankkártya típusától függően. A csomagok a szolgáltatások körében és a
biztosítási összegekben térnek el egymástól.
Az MTB Zrt. bankkártyás utasbiztosítás a turistaként, rokonlátogatás vagy tanulmányok folytatása, illetve szellemi munkavégzés céljából tett külföldi utazások során felmerülő leggyakoribb kockázatokra terjed ki.

Mire terjed ki a biztosítás?
Főbb szolgáltatások

Standard

Mire nem terjed ki a biztosítás?
Optimum

Egészségügyi segítségnyújtás és betegségbiztosítás
Sürgősségi ellátás és mentés (betegség,
baleset)

30 000 euró

54 000 euró

Sürgősségi fogászat

150 euró

150 euró

Egyéb költségek

350 euró

350 euró

limit nélkül

limit nélkül

Baleseti halál

1 000 000 Ft

2 000 000 Ft

Baleseti rokkantság

1 000 000 Ft

2 000 000 Ft

150 000 Ft

150 000 Ft

50 000 Ft

50 000 Ft

nincs

10 000 Ft

Óvadék megtérítése

6 500 euró

6 500 euró

Ügyvéd költségek

3 250 euró

3 250 euró

Tartózkodás meghosszabbítása

nincs

500 euró

Légi járat késése

nincs

200 euró

Poggyászkésés

nincs

van (limitig)

Hazaszállítás
Baleset-biztosítás

Poggyászbiztosítás
Lopás, rablás, baleseti sérülés
Lopás gépjárműből
Úti okmányok pótlása
Jogvédelmi biztosítás

Utazási segítségnyújtás

A biztosítás nem terjed ki az alábbiak miatt
bekövetkező biztosítási eseményekre:
krónikus betegség,
fizikai munkavégzés, hivatásos
gépjárművezetés,
téli és extrém sportok,
versenyzés, versenyre felkészítő edzés,
baleset előtt már károsodott testrészek,
vagyontárgy elvesztése, elejtése,
ittas állapot vagy kábítószer fogyasztása,
az egyes fedezeteknél a kizárásokban és
mentesülésekben felsorolt további eseményekre.

Milyen korlátozások vannak
a biztosítási fedezetben?
Maximum 30 nap külföldi tartózkodásra érvényes kiutazásonként.
Csak Magyarországról történő utazás esetén
érvényes.
70. életévüket betöltött biztosítottak esetén
kizárólag Európa területére terjed ki.
Nem terjed ki a külügyekért felelős minisztérium által utazásra nem javasolt területekre.
Külföldi állampolgárságú biztosított esetén
nem terjed ki az állampolgárság szerinti
országra.
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A biztosító az általa teljesített szolgáltatás
mértékét a fedezeteknél meghatározott
összegben limitálja.
1/2

Hol érvényes a biztosításom?
Kiterjed a világ bármely országára (Magyarország kivételével) a biztosított 70. életévének betöltéséig.
70. életévüket betöltött biztosított esetén földrajzilag Európához tartozó területekre (Magyarország kivételével)
terjed ki. Jelen biztosítás tekintetében Törökország és Oroszország teljes területe, valamint Ciprus, Málta, Kanári
szigetek és Madeira területe Európához tartozik.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
•

Szerződéskötéskor a biztosító által feltett kérdésekre teljes körűen és a valóságnak megfelelően kell válaszolni.

•

Biztosítotti nyilatkozatot alá kell írni, és a Banknak át kell adni.

•

Szerződéskötéskor megadott adatokban történt változást jelezni kell a Bank felé.

•

Opcionális utasbiztosítás esetén a biztosítási díjat időben meg kell fizetni.

•

Eleget kell tenni minden olyan kötelezettségnek, amellyel a károk bekövetkezése megelőzhető.

•

A kárt az általában elvárható módon enyhíteni kell.

•

A biztosítót értesíteni kell az egyes szolgáltatások igénybevétele előtt.

•

Ha a Biztosítottnak kára történik, azt be kell jelentenie a biztosítónak a szerződési feltételekben meghatározott
módon.

•

Meg kell adni a kárra vonatkozó minden lényeges és nélkülözhetetlen információt, ideértve azt is, ha a Biztosított
a kárral kapcsolatban máshonnan térítésre vagy szolgáltatásra jogosult.

•

A biztosító rendelkezésére kell bocsátani a kárügyintézéshez szükséges dokumentumokat.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
•

A biztosítási díjat a Bank fizeti meg a biztosító részére átutalással.

Mi a kockázatviselés kezdete és vége?
•

A biztosító kockázatviselése az egyes Biztosítottak vonatkozásában a bankkártya aktiválásának napját követő
0:00 órakor kezdődik.

•

A biztosító kockázatviselése kiutazásonként legfeljebb 30 nap külföldi tartózkodásra terjed ki.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
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•

2/2

A biztosító kockázatviselése a biztosítotti nyilatkozat visszavonásával megszüntethető.

