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A biztosítási termékekre vonatkozó részletes tájékoztatást az EUB2021-08EAB jelû biztosítási feltételek tartalmazzák.

Díjak (Ft) RELAX SOS Belföldi utasbiztosítás
Egyéni (napidíj, max. 90 napra köthetô) 260
Családos  (2 nagykorú személy és max. három 18 év alatti gyermek részére) 700
Csoportos (napidíj, minimum 10 fôtôl) 220
Gyermek-kedvezmény (18 év alatti gyermekek részére) 50%
Sport Extra kiegészítô pótdíja 50%
Autó Extra kiegészítô pótdíja (napidíj) 200
Szolgáltatások (Ft)
A) Egészségügyi segítségnyújtás Összeghatár Megjegyzések
Egészségügyi információ nyújtás szolgáltatás  
COVID-19 tesztelés leszervezése szolgáltatás  
Teledoktor (egészségügyi információnyújtás + általános tünetvizsgálat  
+ vizit leszervezése) szolgáltatás A szolgáltatás a vizit díját  

nem tartalmazza!

Átszállítás a lakóhelyhez közeli kórházba (mentôautóval) legfeljebb  
2 alkalommal  

Hazaszállítás távoli kórházból lakóhelyre legfeljebb  
2 alkalommal  

Baleset vagy betegség miatt felmerülô egyéb költségek 50 000 Ft  

Holttest hazaszállítása szolgáltatás Elhalálozás helyszínérôl egy megjelölt 
magyarországi helyre. 

Egyéb, költségvállalással járó szolgáltatások az egészségügyi 
segítségnyújtás fedezetben:

  

Beteglátogatás költségei (utazás, szállás – legfeljebb 15.000 Ft/éj) 100 000 Ft a beteggel NEM együtt utazó családtag
Beteg gyermek látogatásának költségei (utazás, szállás – legfeljebb 15.000 Ft/éj) 100 000 Ft  
Gyermek hazaszállítása (ha felügyelet nélkül marad) 100 000 Ft  
Sofôrküldés a biztosított betegsége vagy balesete esetén 100 000 Ft  

Hozzátartozó költségei biztosított kórházban tartózkodása alatt 100 000 Ft beteggel egy utazáson résztvevô 
családtag 

B) Balesetbiztosítás  
Baleseti halál 1 000 000 Ft  
Baleset miatt maradandó egészségkárosodás 1 000 000 Ft az egészségkárosodás mértékétôl függôen
Csonttörés 25 000 Ft  
Kórházi napi térítés 5 000 Ft  
C) Poggyász biztosítás & Úti okmányok pótlása 
Eltulajdonítás vagy baleset miatti sérülés 200 000 Ft  
Mûszaki cikk limit 50 000 Ft  
Tárgyankénti limit 50 000 Ft  
Útiokmányok pótlása 20 000 Ft  
D) Jogi segítségnyújtás
Szabálysértés 500 000 Ft  
Ügyvédi költségek 500 000 Ft  
Jogi telefonos tanácsadás szolgáltatás  
E) Felelôsségbiztosítás 
Baleset kerékpár vagy jármûnek nem minôsülô  
közlekedési vagy szállítási eszközzel 1 000 000 Ft  

G) Háztartási segítségnyújtás

Otthoni vészelhárítás az otthon maradt családtagok számára max 50 000 Ft-ig,  
korlátlan alkalommal Csak egy háztartásban élôk!



A biztosítási termékekre vonatkozó részletes tájékoztatást az EUB2021-08EAB jelû biztosítási feltételek tartalmazzák.

Szolgáltatások (Ft – ettôl eltérô esetben külön jelölve) SPORT EXTRA RELAX SOS BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁSHOZ
Területi hatály Magyarország

Extrémsport fedezet

vadvízi evezés, mountain-bike (kivéve downhill), triál- és 
BMXkerékpár,használata, jetski, vízisí, wakeboard, használata, 
motorcsónakkal, vontatott gumitömlô, quad (három- vagy négykerekû 
motor) nem versenyszerû használata, terep-segway, kitesurf, surf, 
windsurf, vitorlázás, lovaglás, fogathajtás, téli sportok (sí-, snowboard-, 
szánkó-, korcsolya-, kijelölt pályán, vagy fun park-ban, továbbá motoros 
szán használata, hórafting), sziklamászás, mesterséges fal-mászás, 
„via ferrata” utakon történô mászás, zip-line, hótalpas túrázás, canopy 
drótkötélpálya használata, karate, cselgáncs (judo), taekwondo, 
capoeira, kendo, aikido, valamint szakszövetség vagy egyesület által 
szervezett edzés vagy verseny keretein belül, igazolt sportolók által 
végzett következô sporttevékenységekre: vívás (kard, tôr, párbajtôr 
szakágakban) és mûugrás

Versenysport fedezet (kivéve quaddal és terepjáróval túrázásra, gokartozásra és a fenti Extrémsport 
fedezetben fel nem sorolt egyéb veszélyes sportokra) Szolgáltatás

Sportfelszerelés-fedezet (Poggyászbiztosításon belül) limit 50%-ig

Szolgáltatások (Ft) AUTÓ EXTRA RELAX SOS BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁSHOZ
Területi hatály Magyarország

Autó Extra Összeghatár Megjegyzések

Információ szolgáltatás szolgáltatás

Közúti segélyszolgáltatás szolgáltatás az alkatrészt a szolgáltatás nem tartalmazza

Mentés és elszállítás szolgáltatás 100 km-en belül

Megôrzés szolgáltatás amennyiben a szerviz zárva van

Telefon és taxi költségek 20 000 Ft

Abroncsbiztosítás 25 000 Ft

Csereautó biztosítása szolgáltatás max. 3 napra, B típusú gépjármû


