Utazzunk – biztonságban!
Ha a nyári pihenésre külföldi úti célt választasz, a bőrönd, költőpénz és útlevél mellett fontos kellék az utasbiztosítás is, ami a nyaralás alatti kellemetlenségek (váratlan betegség, baleset vagy útipoggyászban esett kár)
ellen nyújt védelmet. Néhány jó tanács:
1. Az utasbiztosítás megkötése előtt gondold végig, hová és milyen céllal utazol, mivel az utazással járó kockázat és a biztosítás díja is ettől függ.
Hová / milyen céllal utazol?

Lehetséges kockázatok

Milyen biztosítás ajánlott?

nincs különleges kockázat

Európai Egészségbiztosítási
Kártya is elég lehet (esetleg
kiegészítve poggyászbiztosítással)

extrém sportok

fokozott baleset-, sérülésveszély,
nagy értékű felszerelések
megrongálódása

speciális biztosítás, ami
drágább, de szélesebb körű
biztonságot nyújt

veszélyes helyek
(betegségek, vadállatok)
olyan területek, ahol
az egészségügyi ellátás
rendkívül költséges (USA)

megbetegedés, sérülés veszélye,
értéktárgyak eltűnése,
orvosi ellátás költsége
a hazai többszöröse

speciális biztosítások, illetve
kiegészítő szolgáltatások
pótdíjfizetés mellett

fokozott veszély

nem köthető utasbiztosítás

EU-országba turistacéllal

különösen veszélyes területek
(zavargások, háború,
terrorveszély)

2. Az utasbiztosítást az utazás előtt kell megkötnöd és díját megfizetned, a szerződés létrejöttét a biztosítási kötvény igazolja. A szerződés szövegét aláírás előtt alaposan nézd át, főleg arra vonatkozóan, hogy
a biztosítás mire terjed ki, és milyen összeghatárig nyújt fedezetet.
3. Utasbiztosítást számos helyen köthetsz: utazási irodákban, biztosítók és biztosítási szolgáltatással is foglalkozó bankok fiókjaiban. Az interneten keresztül is köthetsz szerződést, ahol kalkulátorok segítségével hasonlíthatod össze az ajánlatokat. Egyre gyakoribb a bankkártyához tartozó általános utas- és balesetbiztosítás is, melynek részleteiről és költségeiről bankodnál érdeklődhetsz.
4. Az EU területén érvényes Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltásával bizonyos sürgősségi egészségügyi
szolgáltatásokat ingyen vehetsz igénybe. A részletekről az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapján
(www.oep.hu) tájékozódhatsz.
5. A biztosítási kötvényt (vagy az ahhoz kapcsolódó, a biztosítás érvényességéről szóló igazolást) az utazásra
feltétlenül vidd magaddal! Ez tartalmazza a segélyhívó számot is.
6. Ha az utazás alatt baleset, betegség ér vagy poggyászodban kár keletkezik, haladéktalanul hívd fel a
biztosítót! Ha a bejelentést elmulasztod, a biztosító csak korlátozott mértékben téríti meg a károdat. A
legtöbb utasbiztosításhoz 24 órás asszisztenciaszolgáltatás is tartozik, ahol magyar nyelven kapsz segítséget a további teendőkről.
Mérlegelj és dönts okosan a lehetőségek közül, már napi pár száz forintért „biztosíthatod” magadnak a nyugodt
pihenést. Kellemes nyaralást kívánunk!
Az alábbi honlapokon elolvashatod a teljes cikksorozatot és e témákban további információt is találhatsz!

A Pénziránytű rovat az alábbi partnereink támogatásával készült:

www.pszaf.hu/fogyaszto

www.mnb.hu

www.versenykultura.hu

