
Semmi sem fontosabb, mint saját és családunk biztonsága! Az utasbiztosítás 

megkötése a nyaralás összes költségeihez képest töredék összeg, de épp 

annyira fontos, mint nem lekésni az induló repülőt.  

Minden ország, amit utazási célul tűztünk ki másfajta társadalombiztosítási rendszerrel 
rendelkezik, és eltérő ellátási lehetőséget kínál. A költségek éppúgy változóak. Soha nem 
kerülheti el figyelmünket, hogy egyetlen külföldi országban se számíthatunk hazánk 
egészségügyi támogatására. Egy idegen országban, még ha uniós országról beszélünk, akkor 
is, egy egészségügyi ellátás, esetleges kórházi ápolás komoly, akár több milliós anyagi terhet 
is róhat ránk. A jelentéktelennek tűnő beavatkozás, ellátás is súlyos pénzekbe kerülhet. Egy 
egészségügyi probléma lehetetlenné teheti az előre lefoglalt hazautazási időpont és utazási 
forma igénybevételét. Új repülőjegyet kell váltani, esetleg repülőn nem szállítható betegért 
betegszállítóautót kell rendelni. Ilyenkor egy megfelelően kiválasztott és megkötött 
utasbiztosítás sok kellemetlenségtől kímélhet meg bennünket. 

Utasbiztosítás megkötése esetén számtalan előnyös lehetőséget vehetünk igénybe. 

 A kórházi, orvosi ellátás költségeit a biztosító fedezi, a felírt és patikában kiváltott 
gyógyszerekkel együtt. 

 A biztosítás kiterjedhet a poggyászainkra. Kártérítés jár, ha a repülőtéren rossz járatra teszik a 
csomagjainkat. 

 Rablás, lopás esetén is mellettünk áll a biztosító 
 Autónkra asszisztenciát biztosítanak. 
 Rendezi a biztosító az esetleg elveszett, vagy ellopott iratok pótlásának minden ésszerű 

költségét 

Egy kis útbaigazítás a megfelelő utasbiztosítás kiválasztásához 

Az utasbiztosítások egyik legfontosabb mutatója az egészségügyi kockázatokra szánt 
maximális biztosítás összeg. Minél messzebre utazunk hazánktól, annál fontosabb, hogy 
megfelelően magas összeget válasszunk. A szomszédos országokban elég lehet akár néhány 
10 milliós összeg is, de távolabbi célok esetén érdemes a 100 millió feletti összegekben 
gondolkodni. Nagyon fontos, hogy mindig a legnagyobb költségre számítsunk. A kiválasztásnál 
figyelembe kell venni, milyen utazási eszközt választottunk (repülő, autó, bérautó, stb…), 
milyen programokat tervezünk magunknak (városnézés, sportolás, hegymászás, búvárkodás, 
stb…), Milyen egészségügyi állapotban vagyunk, van-e valamilyen meglévő betegségünk 
(daganat, magas vérnyomás, epilepszia, stb…)  

Mit kell tennünk kár esetén? 

Nagyon fontos, hogy lehetőségeinkhez mérten a lehető leghamarabb értesítsük a biztosítót a 
problémánkról. Ehhez minden biztosító ad, egy 24 órán keresztül hívható telefonszámot. Itt 
veszik a bejelentésünket, de segítséget adnak azzal is, hogy felveszik a kórházzal a kapcsolatot, 
megmondják hol találok legközelebb számomra kielégítő autószervízt, olyan információkat 
adnak, amihez egyáltalán nem, vagy csak nehezen férek hozzá külföldön, a bajban. A kártérítés 
megfelelő rendezéséhez elengedhetetlen a biztosító azonnali értesítése. Ennek elmulasztása 
jelentős mértékben csökkentheti a kifizetésre kerülő összeget!  
 


