
 

 

 

- BIZTOSÍTÁSI IGAZOLÁS - 
 

Insurer / Biztosító: STARR EUROPE INSURANCE LIMITED, egy másik tagállamból származó 
biztosítótársaság fiókja 

Policyholder / Szerződő: Premier Sport Tour s.r.o. 

Policy No. / Biztosítási kötvény száma: AH2952A22AZA 

Insured Person / Biztosított: a melléklet szerint/ as per attached „UTAZÁS BESZERZÉSÉRŐL 
SZÓLÓ SZERZŐDÉS”, mező/ column: „Név“ 

Dates of Coverage / Biztosított -tól -ig: a melléklet szerint / as per attached „UTAZÁS 

BESZERZÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS”, sor/ row „IDŐPONT“ 

 

Vészhelyzet esetén, vagy ha orvosi segítségre van szüksége, hívja 

Please call in case of emergency or if any medical assistance is required 

Asszisztencia szolgálat / assistance services provider EuroCross 

+420 296 339 631 
 

 
Sürgős helyzetben, vagy ha orvosi segítségre van szüksége, hívja Starr Europe Insurance 

d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu („Starr Europe “) biztosító non-stop 

asszisztens szolgáltatását Please call non-stop assistance service of the company Starr 

Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu („Starr Europe “) in 

case of 

any medical assistance needed. 

 
UTASÍTÁSOK A BIZTOSÍTOTT SZÁMÁRA  

 
Az Ön elégedettségének maximalizálása érdekében összeállítottunk egy útmutatót, 

amely segít Önnek a gyors és problémamentes segítségkérésben, ha bekövetkezik a 
biztosítási esemény 

 
A szegélyszolgáltatás eljárása és használata  

 
Betegség, baleset vagy egyéb, jelen biztosítási kötvény hatálya alá tartozó biztosítási 

esemény esetén az EuroCross asszisztencia szolgáltatásunk külföldön nyújt segítséget. 
Az asszisztencia szolgálat szervezési és tanácsadási segítséget nyújt a külföldi 

tartózkodás során bekövetkezett biztosítási esemény következményeinek 
felszámolásában. Az EuroCross Asszisztencia szolgálat mindig készen áll a 

segítségnyújtásra, a nap 24 órájában, a hét 7 napján, bárhol a világon. Minden 
Eurocross Assistance központ korszerűen felszerelt, képzett orvosokkal, ügyvédekkel 

és a világ nyelveit beszélő vezetői személyzettel dolgozik együtt. 
 

A segélyszolgálat elérhetőségei :  
 

+420 296 339 631   

 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

BIZTOSÍTÁSI FEDEZET MÉRTÉKE, utasbiztosítás Szakasz 

VPP 

Biztosítási 

szolgáltatás 

határértéke/ 

személy 

Gyógykezelési költségek biztosítása 
- Beleértve a COVID-19-hez kapcsolódó kórházi kezelést 

- beleértve a terrorista támadást is   

 
     B.1.1 

 
 
 
 
 
 
 
300 000 € 

Asszisztensi szolgáltatások biztosítása  
- Beleértve a COVID-19-hez kapcsolódó kórházi kezelést 

- beleértve a terrorista támadást is   

 
 
 
 
B.1.3 

- 24 órás szolgáltatás. Orvosi személyzet, Orvosi szakvélemény, 

Közvetlen költségtérítés az asszisztensi  szolgáltatás 

igénybevételével, Légi mentők. Gyógyszerek biztosítása sürgős 

eseteknél. Tájékoztatás a vízumokról és oltásokról, Tanácsadás 

poggyász, útlevél és úti okmányok elvesztésénél, Vészhelyzeti 

üzenetek átadása, 

Szállodai szállás biztosítása, Gyermekek visszatérésének 

biztosítása 

Kaució B.1.3 5 000 € 

Biztosítási szolgáltatás határértéke akut fogászati 

kezelésnél 

B.1.1 350 € 

Dioptriai, ortopédiai vagy, gyógyászati segédeszközök vagy 
protézisek beszerzésének vagy javításának költségei 

B.1.3 200 € 

- önrész  0 € 

Biztosított személy szállítási költségei ( 

repatriációt beleértve) 

- Beleértve a kórházba szállítást a COVID-19 kapcsán 

- beleértve a terrorista támadást is   

  
 

B.1.2 

 
 

300 000 € 

Temetési költségek külföldön B.1.2 5 000 € 

Utazási kiadások a biztosított családtagjai számára  
B.1.3 

5 000 € 

- biztosítási szolgáltatás határértéke a tartózkodás egy 

napjára 

 
      200 € 

Poggyász és személyes használati cikkek biztosítása B.2       10 000 € 

Úti okmányok pótlásának biztosítása 500 € 

- önrész 0 € 

Poggyász késedelmének biztosítása              500 € 

  poggyászonkénty biztosítási fedezet limit   3000 € 

- önrész 3 óra 

Utazás késedelmének biztosítása  
 
 

       B.3 

 
 
 

1 500 € 

Repülőjárat késedelme a repülési szolgáltatásokat nyújtó cég 

részéről több mint 3 óra időtartamban, amely következtében a 

biztosított személy lekéste a sportmérkőzést, amely az utazás 

beszerzéséről szóló szerződés tárgya a szerződővel vagy 

bármely szállító egész éves biztosításért.  A 

biztosítási szolgáltatás a sportmérkőzésre szóló jegy áráig és a 

szállásköltségek nagyságáig szól, az önrész levonását követően 

- időbeli önrész 3 óra 

- biztosítási szolgáltatás önrésze 10% 



 
 

Lekésett / Törölt repülőjáratok ill. Utazás elmaradása / 

korábbi hazatérés, a biztosítottól független okokból, amit 

nem tud befolyásolni a túra megvásárlásának napját 

követően / amelyre a biztosított nincs ráhatással a túra 

megvásárlásának napját követően, különösen:  

 

•  halál, betegség, beleértve a COVID-19 karanténba kerülést / 
kórházi kezelést, vagy ha a biztosított súlyos sérülést 
szenved, 

 
• halál, betegség, beleértve a COVID-19 karanténba kerülést 

vagy kórházi kezelést, vagy ha egy közeli családtag súlyos 
sérülést szenved, beleértve azt is, ha az említett közeli 
családtag is részt vesz az utazáson; 

 
• természeti katasztrófa vagy betörés a biztosított állandó 

lakóhelyén lévő lakásba vagy házba, 
 

• a biztosított autóbalesetet szenved a repülőtér felé vezető 
úton, 

 
A biztosítási kártérítés legfeljebb az utazás lemondási díjának 
összegét fedezi, beleértve a mérkőzésre szóló jegyeket, 
repjegyeket vagy szállást stb. - az önrész levonása után – 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

         1 500 € 

 
 

Lekésett / Törölt repülőjáratok ill. Utazás elmaradása / 

korábbi hazatérés, a biztosítottól független okokból, amit 

nem tud befolyásolni a túra megvásárlásának napját 

követően / amelyre a biztosított nincs ráhatással a túra 

megvásárlásának napját követően, különösen:  

 
• a repülőút teljes elmaradása/ törlése a légi szolgáltató részéről 
felmerült okok, kedvezőtlen időjárás, a fuvarozó alkalmazottainak 
sztrájkja/tiltakozása vagy terrortámadás miatt. 
 
• a biztosított által nem befolyásolható egyéb körülmények, 
ideértve bármely állami vagy hatósági jogi és egyéb általánosan 
kötelező érvényű szabályozást és intézkedést a Covid-19 
terjedése elleni intézkedések kapcsán. 
 
 A biztosítási kártérítés legfeljebb az utazás lemondási díjának 
összegét fedezi, beleértve a mérkőzésre szóló jegyeket, 
repjegyeket vagy szállást stb. - az önrész levonása után – 10%  

1500 € 

-önrész 
 

10% 

 
A Szlovákiában és külföldön hegyi mentőszolgálat evakuálás 
és beavatkozási költségei beleértve a helikopter 
beavatkozását.  

A.14 
       50 000 € 

-önrész     0 € 

Felelősségbiztosítás B.1.5     200 000 € 

Külföldi kórházi ellátás napidíjának biztosítása A.3    80 €/nap 

Egy út maximális időtartama   90 NAP 

A vevő a biztosítási díj kifizetésével igazolja, hogy a biztosítottak számára megállapodott biztosítással 

kapcsolatban,  a  Premier  Sport  Tour,  s.r.o.  társaság  átnyújtotta  a Biztosításról  szóló  igazolást,   a 

Biztosítási fedezet mértékét, az Assistance kártyát, és a Biztosítási útmutatót biztosítási eseményekhez. 

Az utasbiztosítás Általános Biztosítási Feltételei, IPID és a biztosítás terjedelmét elérhetők a 

www.focitour.hu oldalon. A biztosítási esemény bejelentésére szolgáló nyomtatványok az alábbi oldalon 

érhetők el a www.focitour.hu  

! Dokumentumok csak tájékoztató jellegüek.  
  

 
! 

http://www.focitour.hu/
http://www.focitour.hu/


 
 


