
Mire terjed ki a biztosítás?
Sürgősségi orvosi ellátás,

Kórházi napi térítés,

Sürgősségi fogászati ellátás, 

Terrorcselekmény esetére vonatkozó szolgáltatás,

Keresés, mentés, helikopteres mentés,

Hazaszállítás, egészségügyi hazaszállítás,

Tartózkodás meghosszabbítás,

Betegszállítás, 

Beteglátogatás,

Utastárs hazautazása,

Utazás megszakítás,

Telefonköltség térítés,

Holttest hazaszállítás,

Poggyászbiztosítás, 

Poggyászkésés (6 óra felett), 

Járatkésés (4 óra felett),

Gépjármű-asszisztencia,

Úti okmányok pótlása,

Privát felelősségbiztosítás,

Jogi tanácsadás,

Baleseti halál,

Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás.

A Biztosítási eseményekre és szolgáltatásokra 

vonatkozó részletes tájékoztatást a Biztosítási 

Szerződési Feltételek tartalmazzák!

Mire nem terjed ki a biztosítás?
Háború, harci cselekmény, polgárháború, belső zavargás,

25. hetet betöltött terhességgel kapcsolatban 

bekövetkező káresemény, 

Betegségek, amelyek az Utazás megkezdése előtt 

fennálltak,

Fegyveres szolgálattal, fegyverviseléssel, fegyverhasználattal 

összefüggésben álló káresemény,

Különösen veszélyes sport űzése közben bekövetkezett 

káresemény.

A fenti, főbb kizárásokon kívül a Biztosítási Szerződési 

Feltételek további kizárásokat tartalmaznak!

Milyen korlátozások vannak a biztosítási 
fedezetben?
Az alábbi, főbb korlátozásokon kívül a Biztosítási 

Szerződési Feltételek további korlátozásokat 

tartalmaznak!

A Biztosított 76. életévét még be nem töltött természetes 

személy lehet.

Nem lehet Biztosított az, aki tartós elmebetegségben 

szenved, illetve beszámítási képességét részlegesen 

vagy teljesen elveszítette.

A Szerződésből eredő kárigények a Biztosítási esemény 

bekövetkezésétől számított 5 év alatt évülnek el.

A Gépjármű-asszisztencia szolgáltatás az Utazásához használt, 

magyar hatóság által forgalomba helyezett, érvényes magyar 

rendszámmal és forgalmi engedéllyel ellátott 10 éves, vagy 

ennél fiatalabb személygépjárműre érvényes.

Ez az ismertető rövid áttekintést ad a megkötni kívánt CHERRISK Utasbiztosítás legfontosabb jellemzőiről. Fel-

hívjuk figyelmét, hogy a termékre vonatkozó teljes körű tájékoztatás más dokumentumokban, a CHERRISK jogi 

aloldalon érhető el.

Milyen típusú biztosításról van szó?
A CHERRISK Utasbiztosítás határozott időtartamra köthető, napidíjas biztosítást nyújt az Ügyfeleknek, melynek 
keretében a Biztosító a Segítségnyújtási szolgáltató partnerével vállalja a külföldi Utazás alatt szükségessé váló 
segítségnyújtás megszervezését, lebonyolítását, valamint meghatározott Biztosítási összegig a káresemény kapcsán 
felmerülő költségek megtérítését.

Hatálybalépés dátuma:  

2021. 09. 01.

CHERRISK Utasbiztosítás

Utasbiztosítás
Biztosítási Termékismertető

UNIQA Versicherung AG

Liechtenstein

Felügyelt - aktív

Engedély száma: K8760813

https://www.cherrisk.com/hu-hu/jog
https://www.cherrisk.com/hu-hu/jog


Hol érvényes a biztosításom?
Magyarország területén kívül a szerződéskötéskor választott Utazási desztináció szerint (a Gépjármű-asszisztencia 
szolgáltatás kivételével).
A Szerződés területi hatálya alól kivételt képeznek azon országok vagy térségek területei, amelyek a kockázatviselés 
első napján vagy a Biztosított által az adott országba történő beutazás napján – a Magyarország külügyekért felelős 
minisztériuma által, a Konzuli Szolgálat honlapján közzétett – I. (egyes) biztonsági besorolású, Utazásra nem javasolt  
célországok és térségek között szerepelnek.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
A Szerződőt, illetve a Biztosítottat az alábbi kötelezettségek terhelik:

• A Szerződés megkötésekor tájékoztatási és biztosítási díjfizetési kötelezettség,
• A Szerződés tartama alatt közlési és változás bejelentési és kármegelőzési kötelezettség,
• A bekövetkezett Biztosítási esemény, illetve kár esetén kárenyhítési kötelezettség, kárbejelentési kötelezettség, 

kárrendezéshez szükséges dokumentumok benyújtásának kötelezettsége, felvilágosítási- és információadási 
kötelezettség.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
• Egyszeri bankkártyás fizetéssel, PayPal-lal vagy banki átutalással.
• A biztosítás díja – halasztott Kockázatviselési kezdettel létrejött Szerződés esetén is – a Szerződés 

megkötésével egyidejűleg esedékes.
• A biztosítási díj akkor tekintendő megfizetettnek, ha a Biztosító vagy a függő- vagy független biztosításközvetítő 

pénzügyi fizetési rendszere sikeresen visszaigazolta.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
• A Kockázatviselés kezdete a Szerződés megkötésének időpontja, vagyis az az időpont amikor a kalkulált 

biztosítási díj sikeresen és maradéktalanul megfizetésre kerül. 
• Halasztott kockázatviselés esetén – a Szerződő kérésére – a Szerződésben meghatározott időpont a 

Kockázatviselés kezdete.
• A Szerződés határozott időtartamra jön létre, a biztosítási időszak legalább 1 naptári nap, legfeljebb 30 naptári 

nap lehet. 
• A Biztosító kockázatviselésének kezdő időpontja minden esetben a fedezetet igazoló dokumentumon 

feltüntetésre kerül.

Hogyan szüntethetem meg a Szerződést?
A Szerződés megszűnik:

• A határozott időtartam lejártával,
• Közös megegyezéssel,
• A Biztosított halálával,
• Érdekmúlással, lehetetlenüléssel.


