EUB 2017 NYÁR

Változások 2017. május 15-től

Minden jó,
ha végig jó...

Ezúton tájékoztatjuk minden kedves partnerünket az EUB utas- és storno biztosításaira vonatkozóan,
2017. május 15-től bevezetett változásokról.
NYOMTATVÁNYOK
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2017-es szórólap
Biztosítási feltételek és Ügyféltájékoztató
o Utasbiztosítás		
EUB2017-01U1
o Storno biztosítás
EUB2017-01ST
o Ügyféltájékoztató

Egy napra is normál napidíjjal köthető biztosítás, az eltérő egynapos tarifa megszűnik (Klasszikus, Tengerpart, Télisport termékek)
Tengerpart és Klasszikus termékek díja nem változik, kisebb díjváltozás kizárólag az Air & Cruise, Junior, és
Télisport termékeknél
Horvátország – Szlovénia 10% kedvezmény: már Autó Extra termékre is!
Air & Cruise Top és Európa Éves Bérletek már 80 éves korig (70-80 év között 100% pótdíjjal)
Világ-2 pótdíj változik -> 100%
Nívó termékszint kizárólag Európa és Világ-1 területi hatállyal köthető, Világ-2-re nem!
Euro 30 / Praktikum 30 min. 10 fős csoportos utazásokra már 3 naptól megköthető

SZOLGÁLTATÁSOK
KLASSZIKUS és REPÜLŐS utazásokra teljesen eltérő termékek, speciális szolgáltatásokkal

KLASSZIKUS UTASBIZTOSÍTÁS

+1
nap

Top Extra • Top • Nívó
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Autós, buszos utazásokra ajánljuk
Orvosi ellátás és hazaszállítás, baleset-, poggyász- és felelősségbiztosítás
Légipoggyász-fedezet nélkül!

Air & Cruise Extra • Air & Cruise Top • Air Nívó

•
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Repülővel utazóknak, valamint Air & Cruise termékeket hajóutakra is ajánljuk
Légipoggyász-eltűnés, - sérülés, - késés
Járatkésés, jegy pótlása lekésés esetén (közlekedési baleset vagy tömegközlekedés késése miatt, lásd új
„Repülős” szolgáltatások)
Tengerparti sportok és sporteszközök biztosítása („Tengerpart” termékek szerint + vadászat)
Air Nívó termék

Új „Repülős” szolgáltatások

•
•
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Légi járat lekésése közlekedési baleset vagy szárazföldi tömegközlekedés késése miatt
Hordozható számítógép* és kamera biztosítása feladott légipoggyászként, ha az jogszabály alapján nem
szállítható kézipoggyászként
o Air & Cruise Extra: 100 ezer forintig
o Air & Cruise Top: 50 ezer forintig
o Air Nívó: 25 ezer forintig
Légitársasági kártérítés behajtásának ügyintézési költsége (Air Assistance szolgáltatás)
o Air & Cruise Extra: 40 ezer forintig
o Air & Cruise Top: 25 ezer forintig
o Air Nívó: 5 ezer forintig

*a szerződés vonatkozásában hordozható számítógépnek minősülnek: netbook, notebook, laptop, tablet, e-book olvasó

TERMÉKEK KIBŐVÜLT SZOLGÁLTATÁSOKKAL
AIR & HOTEL – utas & storno „2 az 1-ben”
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Air Nívó utasbiztosítás + Önrész nélküli storno biztosítás egységes díjjal
Storno fedezet (bővített!)
o összesen 100.000 Ft / fő összegig repülőjegyre és az egyéb utazáshoz foglalt szolgáltatásokra
(pl. múzeumba vagy sporteseményekre szóló belépőjegyekre)
o ezen felül legfeljebb EUR 100 /fő/éjszaka összegig szállás-költségekre
Max. 10 napos utazásokra, Európa területi hatállyal, max. 70 éves korig
Utas & storno díj: 5.400 Ft/ első 3 nap + 900 Ft/nap (4. naptól)
A termék fentiek szerinti bővítésével egyidejűleg a Storno Kombi Air kiegészítő termék megszűnik

EURÓPA ÉVES BÉRLET
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Korlátlan számú, legfeljebb 15 napos utazásra, Európa területi hatállyal
Air Nívó szolgáltatásokkal
o „Repülős” szolgáltatások
o „Tengerpart” sport- és sporteszköz-fedezet
o Téli sportokra is érvényes
Éves biztosítási díj/fő (70 éves korig): 19.990 Ft
70-80 év között is köthető 100% pótdíjjal

LIMITEK VÁLTOZÁSA
Orvosi és mentési költséglimitek változása
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•
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EXTRA = 1. szolgáltatási-szint 100 millió -> 125 millió Ft
TOP = 2. szolgáltatási-szint 65 millió -> 75 millió Ft
World 30 és Praktikum 30 = 5. szolgáltatási szint 30 millió -> 50 millió Ft

•
•
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EXTRA = 1. szolgáltatási-szint 32 ezer -> 25 ezer Ft
TOP = 2. szolgáltatási-szint 28 ezer -> 15 ezer Ft
NÍVÓ, Euro 30, World 30, Praktikum 30 = 3*-4-5. szolgáltatási szint 24 ezer -> 10 ezer Ft (*3. szint - kivéve

Kórházi napi térítés változása

Mester EEK)

					

STORNO KOMBI STANDARD/PLUS és STORNO BASIC – biztosítható szolgáltatások bővülnek

•

Nyelvtanfolyamra, belépőjegyekre, jármű-bérlés költségére stb. is megköthető

STORNO KOMBI TERMÉKEK

•
•

Díj: a biztosított utazási illetve szolgáltatási díj 4 %-a
Storno Kombi Standard limitek emelkednek
o személyenként: 500 ezer forintig
o foglalásonként: 1,5 millió forintig

AUTÓ EXTRA
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Gyártási évtől számított 15 éves korig köthető
Horvátország-Szlovénia díjkedvezmény 10% Autó Extra díjra is!
Motorra, és kizárólag “B” kategóriás jogosítvánnyal vezethető, 4-9 személyes autókra köthető
Éves bérlet megszűnik

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS

•

•

		
		
		

Egy alaptermék, amely bővíthető

+ Sport Extra
+ Autó Extra közlekedési balesetekre
+ Storno Kombi

Belföldi utazásokra, csoportos rendezvényekre, sportprogramokra ajánljuk

ÉLETKOR-HATÁROK VÁLTOZÁSA

•
•

Junior termékek: 14 év mint alsó korhatár bevezetése (14-30 éves életkor között köthető)
Mester termék: 16 éves kortól (18 év helyett) köthető

ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK
EGYENSÚLYBAN LÉVŐ KRÓNIKUS BETEGSÉGEK BIZONYOS TÍPUSAIRA VONATKOZÓ FEDEZET
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•

•
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Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás / Orvosi és mentési költségek térítése limiteken belül
o Extra szint: 10 millió forintig
o Top szint: 5 millió forintig
o Nívó szint: 2,5 millió forintig
A következő betegségek esetén:
o Cukorbetegség
o Magas vérnyomás-betegség
o Krónikus szívbetegség szívelégtelenség nélkül
o Hormonálisan egyensúlyban lévő endokrin betegségek
o Dialízist nem igénylő krónikus vesebetegség
o Reflux megbetegedés
o Vizeletelakadással nem járó prosztata-megbetegedések
Az alábbi feltételekkel:
o A betegség nem daganatos eredetű
o Szövődmény még nem alakult ki
o A beteg az előírt kontrollvizsgálatokon rendszeresen részt vett
o A megelőző egy évben új kezelés vagy terápiamódosítás nem történt, és a betegnek nem is volt olyan
panasza vagy tünete, ami ezt indokolta volna
o A kezelőorvos az utazást megelőző egy héten belül írásban igazolja, hogy az utazáson történő részvétel orvosilag nem ellenjavallt
EEK országokban kizárólag EEK alapján meg nem térülő költségekre (EEK szükséges!)

KISÁLLAT-BIZTOSÍTÁS

•
•

Kutyára vagy macskára (ha a Biztosítottal együtt utazik és chippel azonosított)
Sürgősségi ellátást igénylő baleset esetén orvosi munkadíjra és a diagnosztika költségeire:
o EXTRA szint -> 30 ezer forintig
o TOP szint -> 15 ezer forintig

ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMATOT ÉRINTŐ VÁLTOZÁS
HOSSZABBÍTÁS
Egyszerűsítés!
Külön engedély nélkül köthető új szerződés a külföldön lévő Biztosított részére, ha:

•

•
•
•

Az új szerződés megkötésének időpontjában a Biztosítottra – a Biztosítóval a külföldi utazás kezdetét
megelőzően kötött – az utazás első napjától folyamatosan hatályos biztosítási szerződés van érvényben,
az új szerződés kizárólag az előző szerződéssel folytatólagos tartamra és azonos termékre jöhet létre,
a két szerződés kockázatviselési tartama együttesen nem haladhatja meg az adott személyre és az érintett termékre vonatkozóan az eredeti szerződésben előírt maximális időtartamot.
Csak 1x (csak egyszer köthető engedély nélkül szerződés a fenti feltételekkel)

Minden egyéb esetben továbbra is a Biztosító előzetes engedélyét kell kérni!
A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ALANYAIT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK
BIZTOSÍTOTT lehet:

•
•
•

Akinek a lakóhelye az Európai Unió, Svájc, Norvégia, az Egyesült Királyság földrajzi Európa területén belül
elhelyezkedő területein vagy Szerbiában van
és aki a lakóhelye országában érvényes kötelező egészségbiztosítással rendelkezik vagy az egészségügyi
ellátásra egyéb jogon jogosult,
és aki a szerződés létrejöttének időpontjában a lakóhely országának területén vagy Magyarországon tartózkodik.

Ha a Biztosított lakóhelye nem Magyarországon vagy valamely azzal szomszédos országban van, akkor az
érintett Biztosítottra vonatkozó kockázatviselés tartama nem haladhatja meg a 30 napot.
SZERZŐDŐ lehet:

•

Kizárólag magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy vagy magyarországi székhellyel rendelkező társaság

COMPLINE UTASBIZTOSÍTÁSI RENDSZER - OKTATÁS MENÜPONT / SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS

Felhívjuk kedves partnereink figyelmét arra, hogy a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. 376. §
alapján biztosításközvetítői tevékenység végzéséhez a függő ügynöki minőségben értékesítő közvetítőknek szakmai
továbbképzésen kell részt venniük és ezt követően tesztjellegű vizsgát kell tenniük a Biztosító által bevezetett új
termékekről valamint a régi termékek konstrukciójában történő változásokról elsajátított ismeretekből. A tananyag
és a vizsga indítása a CompLine Utasbiztosítási Rendszer felhasználói menürendszerében az Oktatás menüpont alatt
érhető el. Az Oktatás menüpont és a tesztjellegű vizsga elérhető minden kedves partnerünk számára, azonban a
függő ügynöki minőségben értékesítő közvetítők kizárólag a sikeres vizsgát követően jogosultak az EUB biztosítási
termékeinek közvetítésére. A sikeresen elvégzett kurzusokról az Oktatás menüpont alatt letölthető az EUB igazolása.

Sikeres értékesítést kívánunk!
Európai Utazási Biztosító Zrt. (EUB)

+36 1 452 3313 • ertekesites@eub.hu

