Összefoglaló terméktájékoztató
a Magyar Sí Szövetség csoportos utasbiztosításának biztosítottjai részére
a Hóbarát csoportos utasbiztosításról

Jelen összefoglaló a Magyar Sí Szövetség csoportos utasbiztosításának biztosítottjai részére létrejött utasbiztosítási
szerződés alapján igényelhető utazási biztosítások főbb jellemzőit tartalmazó egyszerűsített tájékoztató anyag, mely
(1) nem tartalmazza az alkalmazandó feltételek összességét, és
(2) nem képezi a biztosításra vonatkozó szerződési feltételek részét.
Jelen összefoglaló kizárólag azt a célt szolgálja, hogy tájékoztatást nyújtson a biztosítási fedezet leglényegesebb
jellemzőiről és a kárbejelentés rendjéről.
Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a biztosítási feltételeket is! A jelen összefoglaló és az utazási biztosítási
feltételek között fennálló esetleges ellentmondás esetén a biztosítási feltételek rendelkezései irányadók.
Vonatkozó
Hóbarát csoportos utasbiztosítás a Magyar Sí Szövetség csoportos utasbiztosításának
biztosítási
biztosítottjai részére
feltételek:
Magyar Sí Szövetség
Szerződő:
(székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 29., fsz. 1.)
UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
Biztosító:
(székhely: 1082 Budapest, Baross u. 1.; Felügyeleti eng.sz.:05/1991,
levelezési cím: H-1380 Budapest, Pf. 1076., ügyfélszolgálati telefonszám: (+36-1) 486 4343)
Biztosított az a csoportos biztosításhoz csatlakozott, a csatlakozás napján a 65. életévét (Bázis
csomag és Bázis+Tréner kiegészítő csomag), illetve a 70. életévét (Prémium és Prémium+Tréner
kiegészítő csomag) be nem töltött természetes személy, aki a biztosítási időszak alatt a
Szerződő nyilvántartása szerint pártoló tagnak, versenyzőnek, edzőnek vagy sí-oktatónak
minősül, illetve ezen személyek családtagjai. Családtagnak minősül(nek): élettárs vagy
házastárs és a vérszerinti, nevelt és örökbefogadott gyermek(ek).
Fentieken túl Biztosított kizárólag olyan személy lehet, aki
-Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, vagy Magyarországon
állandó lakóhellyel rendelkező, letelepedett vagy 3 hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító
engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár (feltéve, hogy nem állampolgársága szerinti
országba utazik), aki Magyarországon a társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságot
szabályozó törvény alapján társadalombiztosítási ellátásra jogosult;
Biztosított:
– az előző feltételnek nem felel meg, azonban az Európai Unió valamely tagországának
állampolgáraként társadalombiztosítási ellátásra vagy egyéb, a lakóhely szerinti gyógykezelés
költségeinek kiegyenlítésére alkalmas biztosítással rendelkezik az Európai Unió valamely
tagországának területén (feltéve, hogy nem állampolgársága szerinti országba utazik);
– közvetlenül a csatlakozást megelőzően Magyarországon tartózkodott.
Nem lehet Biztosított az a személy, aki
– külföldön tartósan – 90 napnál hosszabb időtartamban – munkát végez, vagy annak
családtagja;
– külföldön fizikai munkát végez (az edzői, sí-oktatói tevékenység és a gépjárművezetés nem
minősül fizikai munkának).
– kettős állampolgársággal rendelkezik (akár magyar állampolgárként), és az állampolgársága
szerinti országba utazik.

Kedvezményezett:

A biztosítási szerződés Kedvezményezettjének a Biztosított baleseti halála esetén nyújtott
szolgáltatás tekintetében a Biztosított örököseit kell tekinteni, kivéve, ha a Biztosított a
Biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozatában ettől eltérően rendelkezett és örököseitől eltérő
személyt nevezett meg kedvezményezettként. Minden egyéb szolgáltatás tekintetében a
Kedvezményezett maga a Biztosított, amennyiben ő maga ettől eltérően nem rendelkezik.

A Biztosított hozzájárulása nélkül kötött biztosítási szerződésnek a Kedvezményezett kijelölését
tartalmazó része semmis, ilyen esetben a Kedvezményezettnek a Biztosítottat, illetve örökösét
kell tekinteni. A Biztosított a szerződés kötéshez történő hozzájárulását a szerződés létrejöttét
követően is megadhatja.
A Biztosított külföldön történő megbetegedése vagy elszenvedett balesete, síbalesete miatti
azonnali orvosi ellátása.
A Biztosított külföldön bekövetkező halála.
A Biztosított Magyarországról magával vitt útipoggyászának, ruházatának külföldön történt
ellopása, elrablása, valamint az utazás során elszenvedett, orvossal igazolt sérüléssel járó
balesetből, közúti balesetből vagy elemi csapásból eredő sérülése, megsemmisülése.
Külföldi út során útlevél, TAJ kártya, jogosítvány és forgalmi engedély ellopása, elvesztése,
vagy megsemmisülése.
A Biztosítottal szemben – a biztosítás tartama alatt külföldön elkövetett szabálysértés vagy
Biztosítási
gondatlan bűncselekmény miatt – az elkövetés helyszínén indult eljárás.
események:
Biztosított által külföldön harmadik személynek okozott baleseti sérülés, elhalálozás,
amennyiben az ellátás vagy eltemettetés költségeinek megtérítésére a Biztosított jogszabály
szerint kötelessé tehető.
Biztosított által síelés közben harmadik személynek – sportbaleset biztosítási eseménnyel
összefüggésben – okozott dologi károk.
Edzőként/sí-oktatóként edzői/oktatói tevékenységet folytató Biztosítottak által az oktatott
személy személyi sérülése, amennyiben a Biztosítottat, mint károkozót kártérítési
kötelezettség terheli.
A Biztosított által vezetett személygépkocsi (biztosított gépjármű) műszaki hibája, baleset
vagy lopási kísérlet miatt bekövetkező menetképtelensége.
A biztosító szolgáltatásai az alábbiakban – valamint a biztosítási feltételekben és a szolgáltatási
táblázatban – részletezett, külföldön felmerülő kockázatokra terjednek ki: egészségügyi
Biztosítási
szolgáltatás, utazási segítségnyújtás és biztosítás, baleset-biztosítás, poggyászbiztosítás,
szolgáltatás:
jogvédelem, felelősségbiztosítás, edzői/sí-oktatói felelősségbiztosítás, személygépkocsi
assistance szolgáltatások
Az alábbi igényelhető utasbiztosítási csomagokat különböztetjük meg, amelyek a biztosítási
díjak, a szolgáltatások körében, valamint a biztosítási összegek és limitek tekintetében térnek
el egymástól:
Igényelhető
- Bázis csomag - pártoló tag, versenyző, edző, síoktató részére
utasbiztosítási
- Bázis + Tréner kiegészítő csomag - Bázis csomag mellé, edzők, síoktatók részére
csomagok:
- Prémium csomag - pártoló tag, versenyző, edző, síoktató részére
- Prémium + Tréner kiegészítő csomag - Prémium csomag mellé, edzők, síoktatók részére
Személyenként egy csatlakozás során legfeljebb egy biztosítási csomag és egy kiegészítő
csomag jelölhető meg. Biztosítási csomag váltására a biztosítási éven belül nincs lehetőség.
Bázis csomag:
Európa (kivéve Magyarország)
Bázis + Tréner csomag:
Európa (kivéve Magyarország)
Prémium csomag:
egész világ (kivéve Magyarország, valamint USA, Kanada,
Területi hatály:
Ausztrália, Új-Zéland)
Prémium + Tréner csomag: egész világ (kivéve Magyarország, valamint USA, Kanada,
Ausztrália, Új-Zéland)
1 év
Adott Biztosított vonatkozásában biztosítási évnek minősül az az időtartam, amely az adott
Biztosítási időszak:
Biztosítottra vonatkozó biztosítási díjnak a Biztosító bankszámláján történő jóváírása napján
23:59 órakor kezdődik, és az ettől számított 365. nap 0:00 óráig tart.
A Biztosító kockázatviselése adott Biztosított vonatkozásában a biztosítási éven belül
A Biztosító
megkezdett külföldi utazások vonatkozásában áll fenn Magyarország területének elhagyásától
kockázatviselésének
kezdődően az oda történő visszaérkezésig, Bázis és Bázis+Tréner csomag esetén kiutazásonként
kezdete:
30 napig, Prémium és Prémium+Tréner csomag esetén 60 napig.
A Biztosító
A Biztosított utasbiztosítási jogviszonya és ezzel a Biztosítónak adott Biztosított
kockázatviselésének vonatkozásában fennálló kockázatviselése megszűnik:
vége:
(i) a Biztosított halálakor azonnal,

Kockázatviselés
jellege:

A biztosítás díja:

A díj esedékessége:

Szolgáltatási
maximum:
A szolgáltatás
teljesítése:

A biztosítási
esemény
bejelentésének
módja:

Elévülési idő:

Kizárások:

(ii) ha a Szerződő vagy Biztosító felmondja a csoportos utasbiztosítási szerződést és erről a
tényről a Szerződő írásban tájékoztatja a Biztosítottakat, a felmondásban meghatározott nap
23:59 órakor,
(iiii) ha a Szerződő és Biztosítótársaságunk között megkötött csoportos biztosítási szerződés
bármely oknál fogva az adott biztosítási év végén,
(iv) az adott Biztosított vonatkozásában nyilvántartott biztosítási év utolsó napján 23:59-kor,
amennyiben ezen időpontig a követező év vonatkozásában díjfizetés nem történik.
Bázis és Prémium csomagok: az alapbiztosításon felül síverseny és edzés, ill. szervezett
síoktatás során bekövetkezett balesetekre is;
Tréner kiegészítő csomag: az alapcsomagon felül edzői/sí-oktatói felelősségbiztosítás
Biztosítási év /
Bázis
Bázis +
Prémium
Prémium +
Biztosított
Tréner kiegészítő
Tréner kiegészítő
pártoló tag,
edző, síoktató és
17 500 Ft
30 000 Ft
29 000 Ft
40 000 Ft
családtagok
versenyző
25 000 Ft
38 000 Ft
A Biztosított a Biztosító részére a választott utasbiztosítási csomagokra vonatkozó díjtarifa
alapján fizeti meg az éves biztosítási díjat a Biztosító UniCredit Bank Hungary Zrt -nél vezetett
10918001-00000003-01590044 sz. bankszámlájára történő banki átutalással. Az átutalás során
a közlemény rovatban az átutalást végző a következőket köteles feltüntetni: 53188; a Biztosított
neve; Biztosított születési dátuma éééé.hh.nn formátumban; választott csomag megnevezése.
Egy utalással csak egy Biztosított díja fizethető meg.
Biztosított a csatlakozási nyilatkozat megtételének napján köteles gondoskodni az éves díj
fentiek szerinti megfizetéséről. A biztosítási díj egy évre vonatkozik, az egy év lejártakor a
Biztosított biztosítási jogviszonya minden további jogcselekmény nélkül megszűnik, ha a
következő biztosítási évre vonatkozóan nem történik díjfizetés legkésőbb a biztosítási év utolsó
napján.
Az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó maximális limitek és összegek a szolgáltatási
táblázatban vannak feltüntetve. Az egyes utasbiztosítási csomagok a szolgáltatások körében,
valamint a biztosítási összegek és limitek tekintetében eltérnek egymástól.
A Biztosító a szolgáltatást a kárrendezéshez szükséges, a különös feltételekben részletezett
valamennyi okirat beérkezését követően, 15 munkanapon belül, az arra jogosult természetes
személy bankszámlájára történő átutalással, vagy címére kifizetési utalványon teljesíti.
A Biztosított/Szerződő köteles a biztosítási eseményt haladéktalanul, de legkésőbb –
amennyiben annak objektív lehetősége fennáll – a biztosítási eseményt követő 48 órán belül az
Assistance Szolgálat részére bejelenteni annak éjjel-nappal hívható telefonszámán:
+36 1
268 13 88. A bejelentett biztosítási események kapcsán felmerült költségeket a Biztosító a
szolgáltatóval vagy a szolgáltató számláját kifizetővel közvetlenül rendezi.
Ha a szolgáltató a számlát a Biztosítottnak adja át, akkor a Biztosítottnak a hazaérkezést követő
5 munkanapon belül az eredeti számlát a Biztosítóhoz el kell juttatnia a szükséges egyéb
dokumentumokkal együtt a következő címre: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
Kárrendezés 1380 Budapest, Pf.: 1076
A biztosítási tartamon belül Bázis csomag és Prémium csomag esetében három, míg Tréner
kiegészítő csomag igénylése esetében két biztosítási esemény kapcsán érvényesíthető kárigény
Biztosítottanként.
A biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 5 év.
Általános kizárások:
– a felmerült nem vagyoni károk;
– személyiségi jog megsértéséből eredő károk, sérelemdíjak;
– a Biztosított által okozott felelősségi károk (kivétel a különös utasbiztosítási feltételek 4.8
pontban felsorolt felelősségbiztosítási károkat a szolgáltatási táblázatban megjelölt biztosítási
összeg erejéig);
– versenyszerű sportolás vagy edzés közben bekövetkezett káresemények;
– minden veszélyes sport, vagy különleges felkészültséget, tapasztalatot, tudást igénylő sport
űzése során bekövetkezett károk (különösen, de nem kizárólag: bázisugrás, rögbi, búvárkodás,

snowboardozás, kijelölt pályán kívüli síelés, korcsolyázás, motoros szán vezetése,
hydrospeed, rocky jumping, hegyi kerékpározás, canyoning, kitesurf, wakeboard, vadászat,
autó-motor sportversenyek és edzések – ideértve a teszttúrákat és a rallyversenyeket, illetve
a versenypályán való teszt- vagy egyéb jellegű vezetést is –, szikla-, fal- és hegymászás, via
ferrata vagy klettersteig típusú útvonalakon történő túrázás, hegyvidéken 3500 m tengerszint
feletti magasságtól űzött túrázás vagy trekking, barlangászat, rafting, légi sporteszköz,
motoros vagy motor nélküli légi jármű/eszköz – pl. ejtőernyő, hőlégballon – használata,
üzemeltetése, motoros vízi jármű üzemeltetése vagy motoros vízi jármű segítségével űzött
sporttevékenység, úgy mint jetski, air-chair, parasailing)
– közvetve vagy közvetlenül a jogszabály szerint ionizálónak minősülő sugárzás, nukleáris
energia folytán bekövetkezett események;
– háborús, polgárháborús cselekménnyel, harci eseménnyel, terrorcselekménnyel,
felkeléssel, lázadással, zavargással közvetlen összefüggésben bekövetkezett események;
– az orvosi- és ügyvédi felelősségi károk;
– külföldön, fizikai munkavégzés során bekövetkezett munkahelyi baleset és annak
következményei.
Egészségügyi ellátás kapcsán a biztosítás nem terjed ki:
– bármely olyan ellátásra vagy gyógyszervásárlásra, amely a már korábban fennálló egészségi
állapot miatt szükséges, és a biztosítás megkötésekor előreláthatóan, vagy nagy
valószínűséggel a biztosítás tartama alatt válik szükségessé, kivéve a sürgős szükség esetét;
– olyan szolgáltatásra, amely nem szükséges a diagnózis megállapítása vagy a kezelés céljából
és nem akut megbetegedés vagy baleseti sérülés miatt válik szükségessé;
– azon többletköltségekre, amelyek meghaladják az ésszerű és szokásos díjat az adott
országban;
– a kórházi kezelés azon többletköltségeire, amelyek abból adódtak, hogy bár orvosilag
megengedett lett volna, a Biztosított döntése miatt a Biztosító nem tudta a Biztosítottat (akár
speciális módon is) további gyógykezelés céljából Magyarországra szállítani;
– amennyiben a Biztosított vagy a Szerződő a biztosítási eseményt annak bekövetkezését
követő 48 órán belül neki felróható okból a Biztosítónak nem jelenti be, a szükséges
felvilágosítást nem adja meg, vagy a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését nem teszi
lehetővé, és emiatt a Biztosító kötelezettségének teljesítése szempontjából lényeges
körülmény kideríthetetlenné válik;
– a Biztosító hozzájárulása nélkül történt hazaszállítás költségeire, az elvárható, ésszerű orvosi
kockázat túllépése nélkül a (lehető legkorábbi) hazatérés utánra halasztható vizsgálatokra,
műtétre;
– utókezelésre, pszichiátriai kezelésre, hozzátartozó vagy útitárs által nyújtott kezelésre,
ápolásra;
– fizikoterápiára, masszázsra, akupunktúrára, valamint természetgyógyász, gyógytornász,
illetve csontkovács által nyújtott kezelésre;
– védőoltásra, rutin-, kontroll-, illetve szűrővizsgálatokra;
– szexuális úton terjedő betegségekre, szerzett immunhiányos betegségekre (AIDS), illetve
ezzel összefüggő betegségekre;
– kontaktlencsére;
– terhesgondozásra, szülészeti ellátásra, terhességgel kapcsolatos ellenőrző vizsgálat(ok)ra,
terhességmegszakításra;
– hivatásszerű fizikai munkavégzés során bekövetkezett baleset miatt felmerült egészségügyi
ellátás költségeire;
– kettőnél több fog kezelésére, definitív fogászati ellátásra, állkapocs-ortopédiai ellátásra,
fogszabályozásra, parodontológiai kezelésekre, fogkő-eltávolításra, nem sürgősségi
foggyökérkezelésre, fogpótlásra, fogkorona, protézis és híd készítésére,illetve javítására
(kivéve a különös utasbiztosítási feltételek 3.1 pontjában foglaltak, és a sürgősfoggyökérkezelés, abban az esetben, ha az egy ideiglenes fogtömés elkészítéséhez szükséges);
– a kötelező védőoltások beadatásának hiánya miatt bekövetkezett orvosi és egyéb
költségekre;
– a nem orvosi rendelvényre vásárolt gyógyszerek térítésére;

– orvosi szakképzettséggel nem rendelkező személy által végzett bármely gyógyító
tevékenységre;
– a Biztosított hozzátartozója általi kezelésre.
A biztosítás nem terjed ki a következő poggyászbiztosítási eseményekre:
– a poggyász bármely okból történő elvesztésére, elhagyására, otthagyására, elejtésére,
sérülésére, rongálódására, továbbá közterületen, nem lezárt helyiségben őrizetlenül hagyott
tárgyak (különösen sí- és snowboard-felszerelés) ellopására;
– ha a poggyászt nem a személygépkocsi lezárt csomagteréből tulajdonítják el, illetve ha nem
dokumentált egyértelműen a csomagtérbe történő erőszakos behatolás;
– ha a csomagtérből a poggyászt – helyi idő szerint – este 22 óra és reggel 06 óra között
tulajdonítják el;
– műszaki cikk és tartozéka(i) csomagtérből történő ellopására;
– ha a csomagtér nem fedett, így a csomagok látható helyen voltak;
– műszaki cikk légi szállítása során bekövetkező káreseményekre;
– ha járművel történő utazás során megérkezéskor a poggyászt a Biztosított nem helyezi el
késedelem nélkül a szálláshelyen, illetve a járműben őrizetlenül hagyja;
– ha bizonyítást nyer, hogy a kártérítést követelő személy vagy a fuvarozó hanyagsága,
jogtalan cselekménye, mulasztása okozta a kárt vagy ahhoz hozzájárult;
– sátorozás vagy kempingezés közben bekövetkezett lopáskárra, ha a sátorozás vagy
kempingezés nem az arra hatóságilag kijelölt területen történik.
Jogvédelemből kizárt kockázatok:
– a Biztosított Magyarországra való visszatérte után felmerült ügyvédi és szakértői díjak;
– Biztosított által okozott kár esetén, amennyiben a gépjárművet jogosítvány nélkül vagy a
tulajdonos engedélye nélkül vezette a Biztosított;
– a Biztosított ellen szándékos bűncselekmény, cserbenhagyás vagy segítségnyújtás
elmulasztásának gyanúja miatt folytatott eljárás;
– azon esetek, amelyekre a Biztosított korábban kötött jogvédelem vagy felelősségbiztosítása
fedezetet nyújt;
– a Biztosított terhére megállapított pénzbüntetés, bírság (pl. gyorshajtás miatt).
A Biztosító nem fizet kártérítést az alábbi felelősségbiztosítási károkra:
– a különös utasbiztosítási feltételek 3.9.1. és 3.9.2. pontokban megfogalmazottakon kívüli
dologi kár (vagyontárgyak megsérülése, elvesztése, megsemmisülése);
– Biztosított által szándékosan előidézett esemény miatti kár;
– a Biztosított szakmai vagy üzleti tevékenységével összefüggésben okozott kár;
– a gépjárművek és egyéb, motorral ellátott szárazföldi szállítóeszközök, vízi járművek vagy
légi járművek birtoklásából, karbantartásából, használatából, be- és kirakodásából eredő
felelősséggel kapcsolatos károk;
– fertőző betegségeknek a Biztosított által történő átadásából eredő felelősségi károk;
– szexuális zaklatásból, fizikai erőszak vagy pszichikai kényszer alkalmazásából eredő
felelősségi károk;
– az illetékes hatóságok által kábítószernek, vagy azzal egyenértékűnek minősített szerek
használatából, eladásából, előállításából, átadásából, szállításából vagy birtoklásából eredő
felelősségi károk;
– jogszabály vagy egy másik biztosítás alapján megtérülő felelősségi károk;
– hozzátartozónak vagy a Biztosítottal munkaviszonyban állónak okozott károk;
– olyan kártérítési igény, melyet a Biztosított családtagja, útitársa, vagy útitárs családtagja
érvényesít a Biztosítottal szemben;
– a Biztosított ellen a Biztosított családtagja, útitársa, vagy útitárs családtagja által indított
peres eljárásokból eredő felelősségi károk;
– lőfegyverek által okozott sérülések;
– állat tulajdonlásából, birtoklásából eredő felelősségi károk.
Autó+ assistance szolgáltatásokból kizárt kockázatok:
A Biztosító nem szervezi meg a biztosított gépjármű közúti balesetben való sérüléséből vagy
meghibásodásából eredő károk esetén a meghibásodással kapcsolatos szolgáltatásokat,
illetve a lopási kísérlet kapcsán nyújtott javítási szolgáltatásokat amennyiben

Mentesülési okok:

– a biztosított gépjármű meghibásodása a Biztosítottnak felróható gondatlanságból ered.
Gondatlanságnak minősül különösen a kifogyott üzemanyag, a nem megfelelő olaj- vagy
kenőanyagszintből eredő meghibásodás, kivéve, ha azok balesetből eredő törés vagy repedés
következtében csökkentek az előírt szint alá;
– a biztosított gépjármű meghibásodása Európa területén kívül, valamint Magyarországon, a
gépjárművet vezető biztosított személy lakcímkártya szerinti lakóhelyétől számított minimum
50 kilométeres távolságon belül következett be;
– a helyszíni javítás, szállítás, tárolás során a Biztosító megbízott partnere által okozott
károkra;
– bérelt autóra;
– olyan javítási költségekre, amelyek nem a biztosított gépjármű menetképes állapotba
hozatalához kapcsolódnak;
– a javítás során elvégzett munkálatokkal és felhasznált alkatrészekkel kapcsolatos garanciális
károkra;
– külső hatás miatt létrejött tűz és robbanás, elemi károk miatt felmerülő károkra;
– a biztosított gépjármű túlterhelése miatt bekövetkezett, illetve a szakszerűtlen üzemeltetés
miatt felmerült károkra;
– a biztosított gépjármű nem rendeltetésszerű használatából eredő károkra;
– harmadik fél által okozott baleset kapcsán jogszabály vagy egy másik biztosítás alapján
megtérülő károkra;
– a személygépkocsiban gyúlékony, robbanó, maró vagy egyéb veszélyes anyagok szállítása
következtében bekövetkezett káresemény(ek)re;
– a szállított áru sérülésére vagy a meghibásodás miatti bevételkiesésre, továbbá a szállítmány
továbbszállítására, az arról való gondoskodásra, illetve a szállítmány állagromlásából
származó
károkra;
– a nem a Biztosító által szervezett utazás költségeire;
– amennyiben a menetképtelenség annak a következménye, hogy a biztosított gépjármű
karbantartása nem az üzemeltetési előírásoknak megfelelően és/vagy nem az előírt időben
történt meg (például olajcsere, fékbetétcsere).
A Biztosító mentesül az utasbiztosítási károk kifizetése alól:
– amennyiben a balesetet vagy betegséget a Biztosított önmaga szándékosan okozta vagy a
Biztosított az általa elkövetett szándékos bűncselekmény miatt betegedett meg;
– amennyiben a Biztosított a balesetet vagy betegséget alkoholos, illetve kábítószeres
befolyásoltság miatt; vagy erre visszavezethető okból szenvedte el;
– amennyiben a baleseti halált a kedvezményezett szándékos magatartása idézte elő;
– a Biztosított öngyilkossága vagy annak kísérlete esetén;
– ha bizonyítást nyer, hogy a balesetet vagy betegséget a Biztosított, a Szerződő vagy
hozzátartozója szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása okozta;
– ha a balesetet a Biztosított bűncselekménye folytán, azzal összefüggésben szenvedte el;
– ha a kárt szándékosan vagy súlyosan gondatlanul a Biztosított, illetve a Szerződő fél vagy
hozzátartozójuk okozta (súlyos gondatlanságnak minősül a felvonók használatával,
lavinaveszéllyel, a befagyott tavak, a védőeszközök viselésével, valamint a kijelölt sípálya
elhagyásával kapcsolatos általános és helyi szabályok, hatályos előírások be nem tartása);
– ha a Biztosított nem tett eleget kármegelőzési illetve kárenyhítési kötelezettségének;
– a fuvarozó felelősségbiztosítása vagy más biztosítási szerződés alapján megtérülő károk
mértékéig;
– ha a káresemény autóversenyzés közben, vagy arra való felkészülés során keletkezett;
– olyan tűz- és robbanáskárok esetén, amelyek hatósági engedély nélkül átalakított
személygépkocsiban, az átalakítással közvetlen összefüggésben következtek be;
– ha a gépjármű vezetője az adott járműkategóriára érvényes gépjármű-vezetői engedély
nélkül vezetett;
– amikor a szállás vagy hazautazás szolgáltatását nem a Biztosító vagy Assistance partnere
szervezi, vagy azt a Biztosított a Biztosító előzetes felhatalmazása nélkül szervezi vagy veszi
igénybe.

Biztosító
felügyeleti szerve:

Jogorvoslati
lehetőségek:

Adatkezelési
tájékoztató:
Alkalmazandó jog:
Egyebek:

A balesetet súlyosan gondatlan magatartás által okozottnak kell tekinteni különösen, ha a
Biztosított
– a balesetet 0,8 ezreléket meghaladó alkoholos állapotban, kábítószer, vagy más kábító
hatású anyag általi befolyásoltság alatt okozta, illetve a balesetet vagy betegséget azzal
közvetlen okozati összefüggésben következett be;
– a gépjárművet a Biztosított jogosítvány nélkül vagy 0,8 ezreléket meghaladó mértékben
ittasan vezette és a közlekedési baleset amiatt, azzal okozati összefüggésben következett be;
– közlekedési baleset bekövetkezésekor, az adott országban a baleset időpontjában hatályos
legalább két közlekedésrendészeti jogszabályi rendelkezést megszegett.
Magyar Nemzeti Bank, amelynek székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., levélcíme:
Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest, telefonszáma: (+36-80) 203-776
Panaszbejelentés
A biztosító szolgáltatásával kapcsolatban felmerült panaszokat a biztosító részére kell
bejelenteni:
a) írásban: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt., levelezési cím: H-1380 Budapest, Pf.
1076.
b) telefonon: (+36-1) 486 4343
c) e-mailben: ugyfelszolgalat@union.hu
d) személyesen: 1134 Budapest, Váci út 33.
e) honlap: www.union.hu.
A biztosító a szerződéskötést követően a fenti elérhetőségek változását az internetes
honlapján közzéteszi.
Jogok érvényesítésének egyéb fórumai
Amennyiben a fogyasztó a biztosítóhoz benyújtott panaszára adott válasszal nem ért egyet,
úgy a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB tv.) szerinti
fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértésének kivizsgálására irányuló panasz esetén a
Magyar Nemzeti Bankhoz fordulhat (levelezési címe: Magyar Nemzeti Bank, 1534 Budapest
BKKP Postafiók: 777; telefon: (+36-80) 203-776; web: felugyelet.mnb.hu; e-mail:
ugyfelszolgalat@mnb.hu).
A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a
szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos panasz esetén a fogyasztó a Pénzügyi
Békéltető Testület előtt kezdeményezhet eljárást (levelezési cím: H-1525 Budapest BKKP Pf.
172;Telefon: (+36-80) 203-776; e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu), vagy a polgári
perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat.
A biztosítási szerződésből eredő igények közvetlenül bírósági úton is érvényesíthetők. A
panaszügyintézés nem helyettesíti a peres eljárást.
A biztosító ügyfelei személyes és biztosítási titoknak minősülő adataira vonatkozó
adatkezelési szabályokat a jelen feltételek mellékletét képező Utasbiztosításra vonatkozó
adatkezelési tájékoztató c. dokumentum tartalmazza, mely a www.union.hu weboldalon is
elérhető.
A szerződés tekintetében a magyar jogrend az irányadó, az alkalmazási jog a magyar.
A Biztosító a fizetőképességéről és a pénzügyi helyzetéről készült jelentést 2017. évtől a
törvényi rendelkezésnek megfelelő módon és időben honlapján (www.union.hu) teszi közzé.

