Díjszabás a MAMS szervezésében külföldre utazók részére vonatkozó
utasbiztosításra
2016. január 01.- 2016. december 31. időszakra
A MAMS szervezésében külföldre utazó motorversenyzők napi díjas betegség, baleset és
poggyászbiztosítása

I. Biztosítási termék és feltételek:

Útitárs extrém sport kiterjesztéssel
(AHE 21496/10)

II. A napi díjas biztosítás díja:
alapdíj:
Útitárs extrém sport arany
810Ft/nap/fő
Útitárs extrém sport platina
1 240Ft/nap/fő
pótdíjak:
 Célország I. pótdíj (Európán kívül, kivéve Észak-Amerika, Dél-Amerika,
Ausztrália és Új-Zéland területét):
150%
 Célország II. pótdíj (Európán kívül, beleértve Észak-Amerika, Dél-Amerika,
Ausztrália, és Új-Zéland területét):
300%
 65 éven felüliek esetében:
100%

III. Záradék Extrém Sportok utasbiztosítás szerződési feltételeihez:
1. Az I. fejezet Általános feltételek 11. pontja helyett:
11. a) A biztosító kockázatviselése a jelen feltételek II., III., IV., VI.,VII. és VIII. fejezetében
meghatározott biztosítási események tekintetében Magyarország kivételével kiterjed Európa
összes országára, Törökország és Oroszország teljes területére, valamint Tunézia, Egyiptom és
Marokkó területére.
b) Ha a szerződő a 14. c) pontban meghatározott pótdíjat megfizette, a biztosító
kockázatvállalása Magyarország területén kívül kiterjed a világ bármely országára kivéve
földrajzilag Észak-Amerika (ezen belül Közép-Amerika és a Karibi szigetek is) és Dél-Amerika
területén található államok, Ausztrália, valamint Új-Zéland területét.
c) Ha a szerződő a 14. d) pontban meghatározott pótdíjat megfizette, a biztosító
kockázatvállalása Magyarország területén kívül kiterjed a világ bármely országára, beleértve
földrajzilag Észak-Amerika (ezen belül Közép-Amerika és a Karibi szigetek is) és Dél-Amerika
területén található államok, Ausztrália, valamint Új-Zéland területét is.
2. Az I. fejezet Általános feltételek 14. pontja helyett:
A biztosítás teljes tartamára eső biztosítási díj a kötvény kiállításával egy időben és egy
összegben fizetendő az alábbiak figyelembevételével:
a) Az alapdíjon felül 25%-os pótdíjat fizetnek a munkavégzés céljából külföldre utazó hivatásos
gépjárművezetők, valamint a külföldön fizikai munkát végzők.
b) Az alapdíjon felül 100%-os pótdíjat fizetnek a biztosítás kezdeti időpontjában 65. életévüket
betöltött biztosítottak.
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c) Az alapdíjon felül 150%-os pótdíjat kell fizetni, ha a biztosított nem a következő országokba
utazik: Európa összes országa, Törökország és Oroszország teljes területe, valamint Tunézia,
Egyiptom, és Marokkó területe, továbbá földrajzilag Észak-Amerika (ezen belül Közép-Amerika
és a Karibi szigetek is) és Dél-Amerika területén található államok, Ausztrália, valamint ÚjZéland területe.
d) Az alapdíjon felül 300%-os pótdíjat kell fizetni, ha a biztosított a következő országokba
utazik: földrajzilag Észak-Amerika (ezen belül Közép-Amerika és a Karibi szigetek is) és DélAmerika területén található államok, Ausztrália, valamint Új-Zéland területe.
e) Amennyiben az a-d) pontokban meghatározott pótdíjak közül egyszerre többet is fel kell
számítani, akkor a pótdíjak számítása a következő: az egyes pótdíjak szorzataként kell
megállapítani az összesített pótdíjat, majd ezt az összesített pótdíj értéket kell megszorozni az
alapdíjjal. (Az összeszorzandó pótdíj értékek: a 100%-os pótdíj esetén 2 , az 150%-os pótdíj
esetén 2,5 , a 300%-os pótdíj esetén 4.).
3. Az I. fejezet Általános feltételek 24. pontja helyett:
24. A jelen szerződési feltételek az alábbiak tekintetében térnek el a Polgári Törvénykönyvtől és
a korábbi szerződési gyakorlattól:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

a díjvisszatérítés lehetőségeinek köre;
az elévülési idő az általános 5 éves elévülési időtől eltérően 2 év;
az elévülést nem szakítja meg a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás;
a biztosító visszakövetelési joga sürgősségi ellátást igénylő esetben a betegellátási
szolgáltatással felmerült költségekre;a többletköltségek térítésére vonatkozó igény
igazolása;
a betegségbiztosítási fedezet egy új szolgáltatással bővült, mely vonatkozásában a
biztosító a biztosítás lejárati időpontjától számított 365 napig viseli a kockázatot;
a veszélyes sportok körének meghatározása;
a poggyászbiztosítási biztosítási események, valamint a biztosító szolgáltatásának
meghatározása
felelősségbiztosítási fedezet esetén a biztosítási összegek meghatározása, a mentesülések
és az alkalmazott kizárások köre;
jogvédelem biztosítási fedezet esetén a biztosítási esemény, mentesülések és az
alkalmazott kizárások köre.

4. Az I. fejezet Általános feltételek 29. pontjának alábbi bekezdése nem alkalmazható:
Amennyiben a biztosított a kiutazás időpontjában a 65. életévét betöltötte, úgy a jelen
feltételek szerint, a biztosító térítési kötelezettsége kizárólag sürgősségi ellátást igénylő
esetben, a kockázatviselés tartamán belül, termékszinttől függetlenül legfeljebb összesen
1 000 000 Forint, amennyiben a biztosítottnál bizonyíthatóan a kiutazás kezdete előtt kritikus
betegséget diagnosztizáltak és a biztosítási esemény ennek következménye.
5. Az I. fejezet Általános feltételek 34. pontjának alábbi bekezdése nem alkalmazható:
Amennyiben a biztosított a kiutazás időpontjában a 65. életévét betöltötte, úgy a jelen
feltételek szerint, a biztosító térítési kötelezettsége a biztosított hazaszállításával
kapcsolatosan, a kockázatviselés tartamán belül, termékszinttől függetlenül legfeljebb
összesen 200 000 Forint, amennyiben a biztosítottnál bizonyíthatóan a kiutazás kezdete előtt
kritikus betegséget diagnosztizáltak és a biztosítási esemény ennek következménye.

IV. A MAMS Sportbírói Kollégiuma által FIM / UEM / MAMS pályalicence-el rendelkező pályákra
delegált sportbírók, illetve a MAMS szervezésében külföldre (versenyre, edzésre,
konferenciára) utazó magánszemélyek (edzők, bírók, kísérők) napi díjas betegség, baleset és
poggyászbiztosítása:
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Biztosítási termék és feltételek:

megegyeznek az I. pontban leírtakkal

A biztosítás díja:

megegyeznek az II. pontban leírtakkal

V. A külföldön bekövetkezett balesetet vagy betegséget a 24 órás (magyar nyelvű)
segítségnyújtó szolgálat +36-1-237-2333 telefonszámán kell bejelenteni. A kárigény
elbírálásához szükséges dokumentumokat a biztosító Életbiztosítási szakkezelési osztály (H1087 Budapest, Könyves Kálmán krt 48-52.) részére kell megküldeni.
VI. Az Extrém Sportok utasbiztosítás alapján nyújtott főbb szolgáltatásaink és a biztosítási
összegek (A részletekről tájékozódhat a szerződési feltételekből.):
Az Extrém Sportok utasbiztosítás minimum 1 és maximum 90 napra köthető, 24 órás fedezetet
biztosít.
Szolgáltatások

Szolgáltatások összege
Arany

Egészségügyi
segítségnyújtás és
betegbiztosítás
Megbetegedés miatt
felmerült költségek
Baleset miatt felmerült
költségek
Helikopteres mentés költsége
Baleset-biztosítás
Baleseti eredetű halál
Baleseti (100 %) rokkantság
Poggyászbiztosítás
Úti poggyász és ruházat
ellopása, elrablása, baleset
miatt történő
megsemmisülése
Úti okmányok pótlása
Utazási segítségnyújtás főbb
szolgáltatások
Külföld tartózkodás
meghosszabbítása
(összesen/fő)
Beteglátogatás (összesen)
Telefonköltség térítése
Számlával Európán belül:
Számlával Európán kívül:
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Platina

A TB által extrém sport miatt nem finanszírozott magyarországi kezelés költségét
is téríti az összeghatáron belül

25 000 EUR
(extrém sport gyakorlása miatti
megbetegedés esetén 30 000 EUR)
50 000 EUR
(extrém sport gyakorlása miatti
baleset esetén 60 000 EUR)
3 000 EUR

150 000 EUR

300 000 EUR
3 000 EUR

Extrém sportok végzése közben bekövetkezett baleset esetén a baleset-biztosítási
összegen felül a baleset-biztosítási összeg további 25%-át térítjük

2 000 000 Ft
4 000 000 Ft

5 000 000 Ft
10 000 000 Ft

Extrém sportok utasbiztosítás esetén biztosított vagyontárgynak minősülnek az
extrém sportok gyakorlásához szükséges sportfelszerelések, sportoláshoz
szükséges védőfelszerelések is

250 000 Ft

400 000 Ft

10 000 Ft

tényleges költség

500 EUR

1000 EUR

500 EUR

1000 EUR

50 EUR
100 EUR

100 EUR
200 EUR
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Jogvédelemi biztosítás

Platina termékszintű Extrém Sportok utasbiztosítás esetén a jogvédelmi
szolgáltatások kiterjednek az „extrém sportok” űzése közben okozott személyi és
vagyoni károk miatti jogi eljárásokra is

Jogvédelem (összesen)
Felelősségbiztosítás
Felelősségbiztosítás halál vagy
testi sérülés okozása
Biztosítás napi díja:
Alkalmazott pótdíjak
Célország I. pótdíj:
(Európán kívül, kivéve ÉszakAmerika, Dél-Amerika,
Ausztrália és Óceánia
kontinensek országai)
Célország II. pótdíj:
(Észak-Amerika, Dél-Amerika,
Ausztrália és Óceánia
kontinensek országai)
65 éven felüliek esetében
pótdíj:

5000 EUR

8000 EUR

2000 EUR

2000 EUR

810 Ft/nap

1240 Ft/nap

+150%

+150%

+300%

+300%

+100%

+100%

Mellékletek:
Szerződési feltételek AHE-21496/10

Budapest, 2016. január 22.

………………………………………
Magyar Motorsport Szövetség
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……………………………
Allianz Hungária Zrt.
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