COMPANY WORLD TRAVEL. VÁLLALATI UTASBIZTOSÍTÁS
Szolgáltatások és díjak 2007. július 16-161- visszavonásig

-

Biztosítási díj /nap /CO Termék:
Vásárolt biztosítási naDok száma:

Company World'
TRA VEL HELP.

Company World
TRAVEL STAR

Compariy World
TRAVEL CLUB

260

360

590

l.MODUL: ALAP(;SOMAG(A + B) ,c

"

A - Eeészsél!Üevi secitséenvúitás és biztosítás
Orvosi költségek térítése
baleset esetén
- betegség esetén
- ezen belül sürgosséfri fogászati ellátás költségei foganként
Hazaszállítás megszervezése, a felmerült többletköltségek térítése
Egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatások:
orvos küldése illetve címének közlése, egészségügyi ellátás megszervezése
.. szükség esetén orvoshoz, kórházba szállítás megszervezése
hozzátartozó táiékoztatása
folvamatos kapcsolattartás az ellátó egészségügyi intézménnvel
Baleset vagy betegség miatt felmerülo egyéb költségek megtérítése
Holttest hazaszállításának megszervezése, a felmerült költségek térítése
Egészségmegorzés - elU'Ópai
infonnációscsomag
B További utazási secitsémvúitás
Hazautazás idopontjának változása betegség vagy baleset miatt

-

-

- biztosított reszére száilásköltség legfeljebb 7 éjszakára
- útitárs részére száIlásköltség legfeljebb 7 éjszakára
- útitársnak a biztosítottal egy idoben történo hazautazása
közlekedési többletköltségek térítése:
Útitárs száIlásköltségének
térítése a biztosított
Beteglátogatás:
közlekedési költségek
szállásköltség legfeliebb

10.000.000
5.000.000
EUR 150
limit nélkül

20.000.000
10.000.000
EUR 200
limit nélkül

30.000.000
30.000.000
EUR 250
limit nélkül

igen
igen
igen
igen
80.000
limit nélkül
szole:áltatás

igen
igen
igen
igen
100.000
limit nélkül
szole:áltatás

igen
igen
igen
igen
200.000
limit nélkül
szole:áltatás

EUR SO/éjszaka
EUR SO/éjszaka

EUR lOD/éjszaka
EUR IDO/éjszaka

limit nélkül
EUR 50/éiszaka

limit nélkül

limit nélkül

EUR 100/éiszaka

EUR 200/éiszaka

limit nélkül
EUR 50/éiszaka

limit nélkül
EUR lOO/éiszaka

limit nélkül
EUR 200/éiszaka

kórházi tartózkodása

alatt

7 éiszakára
."

.

-

Helyettes kiutaztatása közlekedési többletköltségek megtérítése
Tolmácsszolgálat betegség, baleset vagy gépjármü mesrl1ibásodásaesettn
A biztosított felkutatása

limitnélkül

limit nélkül

limitnélkül

50.000
..

150.000
szolgáltatás

300.000
szolgáltatás

-

Pénzsegélv-közvetítés
,'7f, ,'" 'iL '"
,,M()lt(j:t'i]{TnJZ;'t.QSttÁS
Infonnáció
útifBlvesztéSe
esetén rCl.,., .".0
C - Balesetbiztosítás
Baleseti eredetü halálra vonatkozó biztosítás
Légikatasztrófa biztosítás (a baleseti halál szolgáltatáson felül)
Baleseti eredetü maradandó egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás (100 911)

- napi

1.500.000
1.500.000
1.500.000

'3'Mi'();Y;AsWíZ1'ÖSrtAS(Í)+Er'

-

-

.

..

-

.

..'

,.".

D Pomászbiztosítás
és útiokmányok
p6tlása
Útiooe:e:vászeltulaidonCtásavae:vbaleset miatti sérülése esetén
" tárgyankénti limit
" ezen belül útiokmányok pótlására vonatkozó költségtérítés
-útiokmányok pótlásával kapcsolatos kUlföldi utazási és konzulátusi költségek

. ,.;;';'

+
100.000
30.000
10.000

-

1.000.000

500.000

1.000.000
,;;, "

2.000.000
2.000.000
2.000.000

-

Baleseti kórházi napi térítés

500.000
dlgáltatás,.

*'j,";'

térítés a 15. naptól

Csonttörésrevonatkozókie2észftoszolgáltatás

EUR 200/éjszaka
EUR 200/éjszaka

miatt felmerülo

Ido elotti hazautazás

Baleseti keresokéPtelenség

-

-

-

-

..

..

.,-.."

.

,',.,;

5.000.000
2.500.000
5.000.000

1.000

2.500

2.000
10.000

5.000
50.000

;,i'
300.000
100.000
15.000

.'!!:,".;i",".,,;:..<
500.000
250.000
limit nélkül

50.000

100.000

10.000

50.000

100.000

250.000
250.000

1.000.000
500.000

2.000.000
1.000.000

-

-

-

-

megtérítése
E - Pogevászkésedelem(killióldön)
..

6 órát meghaladó poggyászkésedelem esetén fizetendo átalá1.1Yösszeg

4. J.\40Düt: jOGVEDELEMESFELELOSSEGBIZTOSÍTAS (F+G+ID
F) Jogvédelmisecitséenvúitás és biztosítás

- óvadék és a felmerülo költségek megfizetése
- ügYVéd munkadíia

G) Felelosségbiztosítás

- a biztosítottat

terhelo kártérítési

kötelezettség

lTIegtérítése

H) SzállodaiCelelosségbiztosítás

-biztosítottat

terhelo kártéríté.si kötelezettség

megtérítése

(10% önrész)

-

-

1.000.000

-

100.000

