2. számú melléklet

SZOLGÁLTATÁSOK
Mozdonyvezetők Szakszervezete
Külföldön felmerülő orvosi költségek megtérítése
- betegség esetén
- baleset esetén /kiterjesztve fizikai munkára, sportolásra az egyedi Megállapodásokban foglaltak szerint/
- betegséggel és balesettel kapcsolatban külföldön felmerült telefon-, taxi- vagy utazási költség
- sürgősségi fogászati ellátás (max 2 fog), foganként
- szemüveg pótlása
Balesetbiztosítási szolgáltatások
- baleseti halál
- légikatasztrófa esetén baleseti halálon felüli többlettérítés
- közúti autóbalesetben bekövetkező baleseti halálon felüli többlettérítés (Autó+ vásárlása esetén)
- baleseti rokkantság 25-100% közötti rokkantság esetén
- baleseti kórházi napi térítés EHIC-kártya igénybevétele esetén (max. 10 napra)
- balesetből eredő múlékony munkaképtelenség esetén havonta a táppénz és a munkabér különbözete max. 3
hónapra és a limit erejéig
Poggyászbiztosítási szolgáltatások
- a poggyász külföldi utazás során történt jogtalan eltulajdonítása, megsemmisülése
- ezen belül tárgyankénti limit
- ezen belül műszaki cikk (laptop, gps, mobiltelefon) tárgyankénti limit
- fedezeti körbe vont munkaeszköz tárgyankénti limit
- kozmetikai, piperecikk
- poggyász sérülése
- sporteszköz, -ruházat tárgyankénti limit
- ellopott, megsemmisült igazolványok (útlevél, jogosítvány, forgalmi engedély) pótlása
- konzulátusi költségek
- poggyász késése 6-12 óra közötti
- poggyász késése 12 órát meghaladó
- járatkésés (6 órát meghaladó) vagy járattörlés esetén szállásköltség, taxi, étel/ital térítése, repülőjegy
átfoglalásának költsége
A Biztosító által szervezett Magyarországra történő szállítás
- a beteg ügyfél Magyarországra történő szállításának költségei
- a holttest Magyarországra történő szállításának költségei
Egészségügyi segítségnyújtás
- egészségügyi tanácsadás
- orvos helyszínre küldése, vagy címének közlése
- igény esetén orvoshoz, kórházba szállítás
- hozzátartozó tájékoztatása
- orvossal, egészségügyi intézménnyel folyamatos kapcsolattartás
Személygépkocsi assistance szolgáltatás (beépített)
- helyszíni javító küldése
- gépkocsi mentése
- alkatrész küldés, bérkocsi szervezése
- gépkocsi tárolás szervezése
- információ autómentőről
Személygépkocsi assistance szolgáltatás 12 éves személygépkocsi esetén
- helyszíni javítás
- külföldi szervizbe történő szállítás VAGY hazaszállítás
- alkatrész küldése (postai díj, egyszeri)
- szállásköltség térítése (max. 2 éjszakára)
- bérgépkocsi szervezése és költsége (max. öt napra) napi
- gépkocsitárolás szervezése és költsége (max. öt napra) napi
- sofőrküldés gépkocsi hazahozatal miatt
További segítségnyújtás
- betegség, vagy baleset miatt a külföldi tartózkodás meghosszabbításának és hazautazás költségei (max. 4
éjszaka)
- közvetlen hozzátartozó vagy helyettesítő látogatási költségei (szállás max. 4 éjszaka)
- közlekedési költség
- idő előtti hazautazás költségei
- mentés, kutatás, kimentés költségei (beleértve a mentőhelikopteres mentés költségét is)
- tolmácsszolgáltatás
Jogvédelem
- külföldön felmerült ügyvédi költség, jogi képviselet, óvadék jellegű költségek letéte, szükség esetén szakértők
felkérése
- személyi felelősségbiztosítás
Díjtételek
Keretnapos utasbiztosítás
Napok szám:
1000 nap
Biztosítási időszak: 2018.05.01-2019.04.30.
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Biztosítási védelem egészségügyi ellátás tekintetében kiterjed következő amatőr szinten űzött sporttevékenységekre, a feltételekben
meghatározott európai területi hatállyal: rafting, jet-ski, vízisí, szörf, windsurf, vitorlázás, vontatott tengeri banán, fánkozás, kijelölt pályán történő
síelés, snowboardozás, hegyi túrázás max. 3500 m-es magasságig, amely nem igényel speciális felkészültséget és eszközt.
A Biztosító nem alkalmaz területi korlátozást az amatőr búvárkodás 40 m-ig tevékenységre.
Kizárt kockázat a versenyszerű sportolás és edzés.
Kelt: Budapest, 2018. április 24.

