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Utasbiztosítás
Biztosítási termékismertető

Biztosító: Allianz Hungária Zrt.
Magyarországon, a Magyar Nemzeti Bank által  
10337587 azonosítószámon nyilvántartott biztosító

Termék: MKB Elite bankkártyás 
utasbiztosítás

Mire terjed ki a biztosítás?
Főbb szolgáltatások Elite

Egészségügyi segítségnyújtás és betegségbiztosítás
Sürgősségi ellátás baleset vagy betegség miatt 30 000 000 Ft
Sürgősségi ellátás terrorcselekmény miatt 5 000 000 Ft
Egyéb indokolt költségek 100 000 Ft
Sürgősségi fogászati ellátás költsége 150 000 Ft
Hazaszállítás Magyarországra  limit nélkül
Hazaszállítás terrorcselekmény esetén 1 000 000 Ft
Kórházi napi térítés (EEK esetén) 20 000 Ft/nap
Temetési költségek 500 000 Ft
Hegyi és helikopteres mentés sportolás esetén limit nélkül

Baleset-biztosítás
Baleseti eredetű halál 8 000 000 Ft
Baleseti rokkantság 8 000 000 Ft
Baleseti halál légi katasztrófa miatt 5 000 000 Ft

Poggyászbiztosítás
Poggyászbiztosítási limit 450 000 Ft
Lopás, rablás, sérülés baleset miatt 350 000 Ft
Egyéb indokolt költségek 100 000 Ft
Vagyontárgyankénti limit 100 000 Ft
Csomagonkénti limit 150 000 Ft
Műszaki cikkre vonatkozó limit 150 000 Ft
Lopás gépjármű csomagteréből 100 000 Ft
Úti okmányok pótlása 20 000 Ft

Utazási segítségnyújtási szolgáltatások 
Beteglátogatás Magyarországról összesen 300 000 Ft
Telefonköltség 30 000 Ft
Gyermek hazaszállítása 500 000 Ft
Poggyászkésedelem 100 000 Ft

Jogvédelmi biztosítás
Jogvédelmi biztosítás összlimitje 4 000 000 Ft
Óvadék, ügyvéd, kártérítési igény 4 000 000 Ft

Felelősségbiztosítás 
Testi sérülés okozása 4 000 000 Ft
Dologi károkozás téli sportolás közben 60 000 Ft

Mire nem terjed ki a biztosítás?
A biztosítás nem terjed ki az alábbiak miatt 
bekövetkező biztosítási eseményekre:

 krónikus betegség,
 fizikai munkavégzés, hivatásos 

gépjárművezetés,
 téli és extrém sportok (kivéve biztosított 

sportok), 
 versenyzés, versenyre felkészítő edzés,
 baleset előtt már károsodott testrészek,
 vagyontárgy elvesztése, elejtése,
 ittas állapot vagy kábítószer fogyasztása,
 az egyes fedezeteknél a kizárásokban 

és mentesülésekben felsorolt további 
eseményekre.

Milyen korlátozások vannak 
a biztosítási fedezetben?

 Maximum 30 nap külföldi tartózkodásra érvé-
nyes kiutazásonként.

 Csak Magyarországról történő utazás esetén 
érvényes.

 70. életévüket betöltött biztosított esetén kizá-
rólag Európához tartozó területekre és az Azori 
szigetek, Ciprus, Kanári szigetek, Madeira és 
Törökország ázsiai területére terjed ki.

 Nem terjed ki a Külgazdasági és Külügyminisz-
térium által utazásra nem javasolt térségekre.

 Külföldi állampolgárságú biztosított esetén 
nem terjed ki az állampolgárság szerinti 
országra. 

 A biztosító az általa teljesített szolgáltatás mér-
tékét a fedezeteknél meghatározott összegben 
limitálja.

A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás az MKB World Elite, World Elite 
Metal, Platinum Metal és Business Gold Metal bankkártyákhoz  kapcsolódó utasbiztosítás Általános Szerződési Felté-
telek és Ügyfél-tájékoztatóban érhető el. 

Milyen típusú biztosításról van szó?
Az MKB Elite bankkártyás utasbiztosítás az MKB Bank Nyrt. által kibocsátott World Elite, World Elite Metal, Platinum Metal és Busi-
ness Gold Metal bankkártyákhoz kapcsolódó beépített utasbiztosítás. Az utasbiztosítás a turistaként, rokonlátogatás vagy tanulmányok 
folytatása, illetve szellemi munkavégzés céljából tett, legfeljebb 30 napos külföldi utazások során felmerülő leggyakoribb kockázatokra 
terjed ki.
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Hol érvényes a biztosításom?
 A világ bármely országában, ha a biztosított még nem töltötte be a 70. életévét a külföldre utazás napjáig
 A földrajzilag Európához tartozó területeken, illetve a földrajzilag Európához nem tarozó területek közül kizárólag 

az Azori szigetek, Ciprus, Kanári szigetek, Madeira és Törökország ázsiai területén, ha a biztosított betöltötte 
a 70. életévét a külföldre utazás napjáig.

 A biztosított sportok vonatkozásában a földrajzilag Európához tartozó területeken, illetve a földrajzilag Európához 
nem tarozó területek közül kizárólag az Azori szigetek, Ciprus, Kanári szigetek, Madeira és Törökország ázsiai 
területén. 

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
• Szerződéskötéskor a bank által feltett kérdésekre teljes körűen és a valóságnak megfelelően kell válaszolni.
• Biztosítotti nyilatkozatot alá kell írni és a banknak át kell adni.
• Szerződéskötéskor megadott adatokban történt változást jeleznie kell a bank felé.
• Eleget kell tenni minden olyan kötelezettségnek, amellyel a károk bekövetkezése megelőzhető.
• A kárt az általában elvárható módon enyhíteni kell.
• A biztosítót értesíteni kell az egyes szolgáltatások igénybevétele előtt.
• Ha a biztosítottnak kára történik, azt be kell jelentenie a biztosítónak a szerződési feltételekben meghatározott 

módon.
• Meg kell adni a kárra vonatkozó minden lényeges és nélkülözhetetlen információt, ideértve azt is, ha az ügyfél 

a kárral kapcsolatban máshonnan térítésre vagy szolgáltatásra jogosult.
• A biztosító rendelkezésére kell bocsátani a kárügyintézéshez szükséges dokumentumokat.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
• A biztosítás az ügyfél részére díjmentes. (A biztosítás teljes tartamára eső biztosítási díjat előre, a biztosítotti 

nyilatkozat aláírását követően egy összegben a Szerződő (Bank) fizeti forintban a biztosító részére.)
• A biztosítási díj megfizetése a Bank kötelezettsége.

Mi a kockázatviselés kezdete és vége?  
• A biztosító kockázatviselése az egyes biztosítottak vonatkozásában a bankkártya kibocsátását követő nap 0 óra-

kor kezdődik. A biztosító kockázatviselés a díjjal fedezett időszak utolsó napján szűnik meg.
• A biztosítási szerződés a bankkártya kibocsátására vonatkozó szerződés megkötésével együtt, külön szerződés-

kötés nélkül jön létre.
• A biztosító kockázatviselése külföldre utazásonként legfeljebb 30 nap külföldi tartózkodásra terjed ki, és csak 

abban az esetben kezdődik meg, ha a biztosított Magyarország területéről indul. A biztosító kockázatviselése 
az utazás első napján indul és külföldre utazástól számított 31. napon megszűnik.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
• A biztosító kockázatviselése a díjjal fedezett időszak utolsó napján szűnik meg.
• A beépített utasbiztosítást tartalmazó bankkártya kibocsátására vonatkozó szerződés megszűnésével, a szerző-

dés megszűnésének napján 24:00 órakor.
• A beépített utasbiztosítást tartalmazó bankkártyája lejáratának napján, 24:00 órakor, feltéve, hogy a Bank nem 

bocsátott ki új bankkártyát a lejárt bankkártya helyett.
• A beépített utasbiztosítás nem szüntethető meg a bankkártya kibocsátásáról kötött szerződés megszüntetése 

nélkül.




