
Utazási vállalkozók kezesi biztosítása
Biztosítási termékismertető
A társaság: Európai Utazási Biztosító Zrt. A termék: EUB2018-06KE jelű feltételekre  
Magyarországon bejegyzett biztosítótársaság hivatkozással kötött szerződések

Tisztelt Ügyfelünk! 
A biztosítási termékismertető célja, hogy bemutassa Önnek a biztosítási termék legfontosabb jellemzőit és megkönnyítse több biztosítási termék 
összehasonlítását. Felhívjuk figyelmét, hogy:
•  a termékismertető nem nyújt teljes körű tájékoztatást, így kérjük, hogy a szerződéskötés előtt a részletes biztosítási feltételeket (EUB2018-06KE), valamint 

az ennek részét képező Szolgáltatás-táblázatot is tanulmányozza át, továbbá az összes, szerződésre vonatkozó dokumentumot vegye figyelembe!
•  a biztosítási termékismertető nem képezi a biztosítási szerződés részét és nem minősül a biztosító ajánlatának!

Milyen típusú biztosításról van szó?
A biztosítás az utazási vállalkozót az utazásszervező és - közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján (továbbiakban: 
rendelet) terhelő kötelezettségek átvállalására vonatkozik.

Mire terjed ki a biztosítás?
A biztosítási szerződés keretében – a biztosítási 
kötvényen megjelölt szolgáltatások 
vonatkozásában – a biztosító vállalja, hogy a 
biztosítási összeg erejéig teljesíti azokat a fizetési 
kötelezettségeket illetve szervezési szolgáltatásokat, 
amelyek a Biztosítottat a rendelet alapján terhelik.

A szerződés kiterjed a kötvényen meghatározott 
szolgáltatások vonatkozásában:

 a rendelet 2. és 8. §-aiban meghatározott vagyoni 
biztosíték nyújtására, illetve

 a rendelet 9/A.§-ában meghatározott kötelező 
biztosításra.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
 a biztosítás nem terjed ki az utazási vállalkozó 

olyan kötelezettségeinek átvállalására, amelyek 
nem a rendeletben meghatározott vagyoni 
biztosíték és kötelező biztosítás szolgáltatási 
körébe tartoznak

Milyen korlátozások vannak a 
biztosítási fedezetben?

 A Biztosító nem nyújt szolgáltatást a kötvényen 
meghatározott biztosítási összeget meghaladó 
igényekre vonatkozóan.

 Vagyoni biztosíték szolgáltatás esetén, ha a 
biztosítási összeg nem nyújt fedezetet az összes 
szolgáltatási igény teljesítésére, úgy a Biztosító 
a biztosítási eseményt követően legkésőbb 60 
napon belül bejelentett károk arányos részét 
téríti meg.

Hol érvényes a biztosításom?
 A biztosítás területi hatálya a világ összes államának területére kiterjed.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
A szerződőt, illetve a biztosítottat
• a szerződés kezdetekor közlési illetve díjfizetési kötelezettség,
• a szerződés tartama alatt nyilvántartási, tájékoztatási (utazók felé) és kármegelőzési kötelezettség,
• kár esetén kárenyhítési, bejelentési, felvilágosítási és információadási kötelezettség terheli.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítási szerződés egyszeri díjú. A Szerződő a biztosítási díjat a szerződés megkötésekor köteles megfizetni a Biztosító felé.



Mikortól meddig tart a kockázatviselés? 
A biztosító kockázatviselése a biztosítási kötvényen a kockázatviselés kezdeteként megjelölt napon veszi kezdetét, feltéve hogy

–  a biztosítási szerződés érvényesen létrejött és

–  a biztosítottat a Kormányhivatal nyilvántartásba vette, továbbá

–  a Szerződő a biztosítás egyszeri díját a biztosító számlájára befizeti, illetőleg a Biztosító képviselőjének (vagy a Biztosító 
felhatalmazása alapján a biztosítási alkusznak) elismervény ellenében átadja.

Amennyiben a biztosítás hatályának kezdete előtt a biztosítási esemény bekövetkezett, bekövetkezése lehetetlenné vált vagy a 
biztosítási érdek megszűnt, a szerződés, illetőleg annak megfelelő része nem válik hatályossá.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A biztosítási szerződés megszűnik a határozott tartam lejártával.

A biztosítási szerződés megszűnik a vagyoni biztosítékra vonatkozó teljes biztosítási összeg kifizetésével, vagy ha a Biztosított 
utazási vállalkozó e tevékenységét megszünteti. 

Megszűnik a biztosítási szerződés, ha a kockázatviselés tartama alatt a biztosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné vált 
vagy a biztosítási érdek megszűnt, így különösen, ha a Kormányhivatal törli a biztosítottat a nyilvántartásból, illetve ha az utazási 
vállalkozó a biztosított tevékenységet megszünteti és a Biztosított a Kormányhivatal jogerős törlő határozatát a Biztosító részére 
benyújtja.

A biztosítási szerződés megszűnéséről a Biztosító a Kormányhivatalt haladéktalanul írásban tájékoztatja.


