CIB Utazási Védelem
Bankkártyához kapcsolódó csoportos utasbiztosítás
Biztosítási termékismertető
A társaság: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
A termék: CIB Utazási Védelem bankkártyához kapcsolódó csoportos utasbiztosítás

A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a Biztosítási feltételekben érhető el!
Bejegyzés szerinti tagállam: Magyarország
Szabályozási státusz: MNB által felügyelt biztosító részvénytársaság
Milyen típusú biztosításról van szó?
A CIB Utazási Védelem bankkártyához kapcsolódó csoportos utasbiztosítás egy olyan biztosítás, amely a külföldi utazás
során bekövetkező kiemelten baleseti, betegségi, poggyász károkra nyújt azonnali fedezetet a Biztosított személy(ek)
részére a szerződési feltételek szerint.

Mire terjed ki a biztosítás?
A biztosítási szolgáltatásokat tartalmazó teljes és tételes lista a termék feltételeiben érhető el.
CIB Utazási Védelem

Opcionális
Standard kártyák

Business
Business és üzleti kártyák

Beépített
Gold kártyák

0–24 h

0–24 h

0–24 h

10.000.000 Ft

15.000.000 Ft

25.000.000 Ft

ORVOSI KÖLTSÉGEK, UTAZÁSI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Állandó telefonos segítségnyújtó szolgálat, telefonos orvosi tanácsadás
magyar nyelven
Baleset és betegség esetén, a sürgősségi orvosi ellátás megszervezése és a
költségének megtérítése
Sürgősségi fogászati ellátás
Hegyi és helikopteres mentés, keresés
Beteg, vagy sérült indokolt szállításának, hazaszállításának megszervezése és
a költségének megtérítése
Betegség vagy baleset miatti kényszerű külföldön tartózkodás megszervezése
és költségének megtérítése, legfeljebb 15 napra
Kórházi napi térítés (legfeljebb 15 napra, abban az esetben, ha kórházi kezelés
nem ezen biztosítás terhére történt)
Gépkocsivezető kiküldése a személygépkocsi hazavezetésére
Család hazaszállítása
Beteg, sérült meglátogatása (1 fő)
Idő előtti hazautazás
Holttest haza szállításának megszervezése és költségének megtérítése
KÉNYELMI SZOLGÁLTATÁSOK
Okmányok pótlása
Tolmács-segély
POGGYÁSSZAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK
Poggyászkár
Tárgyankénti limit
Tárgyankénti limit, műszaki cikkek esetén
Poggyászkésés 6 órán túl
Poggyászkésés 12 órán túl
Járatkésedelem
Bőrönd javításának költsége
JOGSEGÉLY, FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS
Jogi segítségnyújtási szolgáltatások költségének megtérítése (ügyvéd
költsége, illeték, perköltség)
Óvadék megelőlegezése
Szállodai felelősségbiztosítás
Felelősségbiztosítás
Jogtalan bankkártya terhelés
BALESETBIZTOSÍTÁS
Baleseti halál biztosítási összege
Légi katasztrófa miatti halál biztosítási összege, a baleseti halál biztosítási
összegén felül
Balesetből eredő állandósult egészségkárosodás biztosítási összege, 100%-os
károsodás esetén

150.000 Ft

150.000 Ft

150.000 Ft

1.000.000 Ft

2.000.000 Ft

3.000.000 Ft

22.000.000 Ft

27.000.000 Ft

30.000.000 Ft

100.000 Ft

150.000 Ft

200.000 Ft

-

5.000 Ft/nap

10.000 Ft/nap

50.000 Ft
100.000 Ft
100.000 Ft
50.000 Ft
Tényleges költség

70.000 Ft
200.000 Ft
150.000 Ft
70.000 Ft
Tényleges költség

100.000 Ft
300.000 Ft
200.000 Ft
100.000 Ft
Tényleges költség

20.000 Ft
van

20.000 Ft
van

20.000 Ft
van

250.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft
100.000 Ft
-

300.000 Ft
100.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft
70.000 Ft
100.000 Ft
10.000 Ft

350.000 Ft
100.000 Ft
70.000 Ft
50.000 Ft
100.000 Ft
100.000 Ft
15.000 Ft

1.000.000 Ft

3.000.000 Ft

4.000.000 Ft

1.000.000 Ft
1.000.000 Ft
3.000.000 Ft
50.000 Ft
100.000 Ft
1.000.000 Ft
3.000.000 Ft
4.000.000 Ft
100.000 Ft/káresemény, max. 400.000 Ft/év
3.000.000 Ft

4.000.000 Ft

8.000.000 Ft

1.000.000 Ft

2.000.000 Ft

3.000.000 Ft

4.000.000 Ft

6.000.000 Ft

8.000.000 Ft

Hol érvényes a biztosításom?
A Biztosító kockázatviselése kizárólag Magyarország földrajzi területén kívül bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed
ki.
Területi hatály: az egész világ
Családi kiegészítő biztosítás esetén a területi hatály, Magyarország területi határain kívül EURÓPA földrajzi területe, továbbá
Ciprus, Egyiptom, Kanári szigetek, Madeira, Málta, Marokkó, Oroszország, Grúzia, Törökország, Tunézia – teljes területe.
Mire nem terjed ki a biztosítás?
Főbb általános kizárások:
X Terrorcselekmény kapcsán kizárólag sürgősségi orvosi kezelés és hazaszállítás szolgáltatások vehetőek igénybe, limitált
fedezettel;
X Háború, invázió, polgárháború, zendülés, katonai felkelés, forradalom;
X Kormány, vagy hatóság általi elkobzás, lefoglalás, államosítás, pusztítás;
X Munkahelyi balesetek, járványokkal összefüggő károk, személyiségi jogi sérelemdíjak;
X Orvosi műhibák okozta károk, sportversenyeken és felkészülésen való balesetek;
X Légi sport, motoros és vízi jármű okozta baleseti károk, nem kijelölt pályán történő síelés;
X Különleges felkészülést és felszerelést igénylő sporttevékenység;

A biztosítás további kizárásait, amelyek speciálisan balesettel és betegséggel, keresés-mentéssel, poggyászkárokkal, téli
sporteszközzel, búvárfelszereléssel, felelősségbiztosítással kapcsolatosak, a biztosítás feltételei tartalmazzák.
Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

A biztosítás a választott biztosítási csomagtól függő szolgáltatási limiteket tartalmaz, amelyeket a feltételekben található
szolgáltatási tábla taglal részletesen.
A Biztosító mentesül a térítési kötelezettsége alól, ha
! a Biztosított alkoholos, kábítószeres, vagy túlzott gyógyszeres befolyásoltság alatt volt
! a kárt a Biztosított jogellenes, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása idézte elő
! a káresemény a Biztosított öngyilkosságával, annak kísérletével, vagy öncsonkítással kapcsolatos
! a Biztosított nem, vagy nem teljesen tett eleget közlési vagy bejelentési kötelezettségének
! a biztosítási esemény körülményei a késedelmes bejelentés miatt kideríthetetlenné váltak
Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?

A Szerződőt (CIB Bank Zrt.), illetve a Biztosítottat (a Feltétel I/13. pontja szerinti Fő- illetve Társkártya birtokos) az alábbi
kötelezettségek terhelik:
-

a szerződés megkötésekor közlési illetve díjfizetési kötelezettség
a szerződés tartama alatt változás-bejelentési és kármegelőzési kötelezettség
kár esetén kárenyhítési, kárbejelentési, felvilágosítási és információ-adási kötelezettség

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A bankkártyához kapcsolódó biztosítás díját a Szerződő (CIB Bank Zrt.) által kialakított és a Feltételekben taglalt
bankszámlás terhelési gyakorlatnak megfelelően kell kiegyenlíteni.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosítási fedezet a Szerződő (CIB Bank Zrt.) által visszaigazolt időponttól (Feltételek III/4. pontja szerint) kezdődik és a
biztosítás megszűnéséig (Feltételek V/1. pontja) tart.
Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

A szerződés megszüntethető a Biztosítotti Nyilatkozat visszavonásával. A megszűnés egyéb eseteit a Feltétel V.fejezete
tartalmazza.

