
Így térít a külföldi utasbiztosítás COVID-19 esetén

Utasbiztosítás tájékoztató

EURÓPÁNAK MINŐSÜL Oroszország az Uráltól nyugatra | Egyiptom 
| Törökország egész területe | Tunézia | Marokkó | Izrael | Jordánia | 
Ciprus | Madeira | Málta | Kanári-szigetek

TOVÁBBÁ AZ ALÁBBI ORSZÁGOK FÖLDRAJZILAG EURÓPÁHOZ 
TARTOZÓ RÉSZEI Albánia | Andorra | Ausztria |  Belgium | Bosz-
nia-Hercegovina | Bulgária | Cseh Köztársaság | Dánia | Egyesült 
Királyság | Észtország | Finnország | Franciaország | Gibraltár | Gö-
rögország | Hollandia | Horvátország | Írország | Izland | Lengyelor-
szág | Lettország | Lichtenstein | Litvánia | Luxemburg | Macedónia | 
Moldova | Monaco | Montenegró | Németország | Norvégia | Olasz-
ország | Portugália | Románia | San Marino | Spanyolország | Svájc 
| Svédország | Szerbia | Szlovák Köztársaság  | Szlovénia | Ukrajna 
| Vatikán

Hatályos 2022. június 1-től visszavonásig

Ha van védettségre vonatkozó magyar 
vagy az EU által kiállított igazolványod 
vagy applikációd, akkor a Világjáró és a 
HóBarát COVID-19 esetén is térít.

hol?
A világ minden országában (HóBarát utasbiztosítás esetén 
kivéve USA, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland), függetlenül at-
tól, hogy az adott ország a Külgazdasági és Külügyminisz-
térium által meghatározott utazásra nem javasolt térségnek 
minősül-e.

mit? 
A szolgáltatási táblázatban meghatározott limitösszegig a kül-
földön felmerülő megbetegedéssel kapcsolatos orvosi költsé-
geket és a hazaszállítás kapcsán felmerülő költséget térítjük.

Nem koronavírussal kapcsolatos megbetegedések 
esetén természetesen a biztosítási feltételek szerint 
térítünk. 

A részletes szabályozás a következő oldalakon.

Ha nincs védettségre vonatkozó igazol-
ványod, akkor a Világjáró és a HóBarát 
COVID-19 esetén korlátozottan térít.

hol?
Európában (lásd lent) függetlenül attól, hogy az adott ország a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium által a Konzuli Szolgálat 
honlapján meghatározott utazásra nem javasolt térségeknek 
minősül-e.

mit?
Biztosítási eseményenként 25 millió forintig, vagy ha az adott biz-
tosítási összeg ennél alacsonyabb, akkor az adott limit erejéig 
térítjük a külföldön felmerülő megbetegedéssel kapcsolatos or-
vosi költségeket és a hazaszállítás kapcsán felmerülő költséget.

Horvátország utasbiztosítás | Világjáró (Horizont, 
Horizont Útlemondással, Horizont Prémium, Hori-
zont Prémium Útlemondással, Üzleti utasbiztosítás) 
| Világ Strandjai | Városnéző Program+ | HóBarát 
(Kék, Piros, Fekete, Fekete Útlemondással)



Azon Biztosítottak vonatkozásában, akik koronavírus (COVID19) kapcsán rendelkeznek magyarországi hatóság vagy az Európai 
Unió által kiállított érvényes igazolással (hatósági igazolvány vagy applikáció) védettségük tekintetében, és a velük együtt 
utazó azon Biztosítottak vonatkozásában, akik 18. életévüket az utazás első napjáig nem töltötték be, az UNION Biztosító 
a Horvátország, Világjáró, Világ Strandjai és Városnéző Program+ utasbiztosítások megvásárlása esetén koronavírus (COVID19) 
kapcsán a világ minden országában a szolgáltatási táblázatban meghatározott limitösszegig téríti a külföldön felmerülő 
megbetegedéssel kapcsolatos orvosi költségeket és a Biztosított Magyarországra történő szállítása kapcsán felmerülő költséget, 
függetlenül attól, hogy az adott ország a Külgazdasági és Külügyminisztérium által a Konzuli Szolgálat honlapján meghatározott 
utazásra nem javasolt térségnek minősül-e a világjárvány miatt. 

Azon 18 év alatti és feletti, együtt vagy egyedül utazó Biztosítottak vonatkozásában, akik nem rendelkeznek az előző 
bekezdésben megjelölt érvényes igazolással, az UNION Biztosító a Horvátország, Világjáró, Világ Strandjai és Városnéző 
Program+ utasbiztosítások megvásárlása esetén koronavírus (COVID19) kapcsán az utasbiztosítási feltétel 7.3. pontjában 
meghatározott Európa területi hatály szerinti területeken biztosítási eseményenként legfeljebb és összesen 25 000 000 Ft-ig, 
vagy – ha a vonatkozó feltétel szerinti biztosítási összeg ennél alacsonyabb –, akkor az adott limit erejéig téríti a külföldön 
felmerülő megbetegedéssel kapcsolatos orvosi költségeket és a Biztosított Magyarországra történő szállítása kapcsán felmerülő 
költséget, függetlenül attól, hogy az adott ország a Külgazdasági és Külügyminisztérium által a Konzuli Szolgálat honlapján 
meghatározott utazásra nem javasolt térségnek minősül-e a világjárvány miatt. 

A nem koronavírussal kapcsolatos megbetegedések esetén az UNION Biztosító a biztosítási feltétel szerint nyújt szolgáltatást.

Jelen záradék 2022. június 1-től visszavonásig érvényes. 

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

For insured persons who have a valid certificate (official certificate or application) issued by a Hungarian authority or the 
European Union regarding their protection against the coronavirus (COVID19), and insured fellow-travellers under the age of 18, 
UNION Insurance Company will – in case of Horvátország, Világjáró, Világ Strandjai and Városnéző Program+ travel insurances, 
related to the coronavirus (COVID19) – reimburse medical expenses and costs incurred for the transport of the insured to Hungary 
in connection to an illness abroad in all countries of the world up to the limit specified in the table of services, regardless of 
whether the country is a non-recommended area for travel as defined by the Ministry of Foreign Affairs and Trade on the Consular 
Service website because of the pandemic. 

For insured persons (under or above 18 years of age) who do not have a valid certificate as referred to in the previous 
paragraph, UNION Insurance Company will – in case of Horvátország, Világjáró, Világ Strandjai and Városnéző Program+ 
insurance, related to the coronavirus (COVID19) – reimburse medical expenses and costs incurred for the transport of the insured 
to Hungary in connection to an illness abroad, in the areas within the territorial scope of Europe as defined in point 7.3. of 
the terms and conditions of the insurance, up to a maximum and up to a total of HUF 25 000 000, or, if the sum insured 
under the relevant condition is lower, up to the limit of the limit per insured event, regardless of whether the country is a 
nonrecommended area for travel as defined by the Ministry of Foreign Affairs and Trade on the Consular Service website because 
of the pandemic. 

In case of non-coronavirus-related illnesses, UNION Insurance Company will provide cover in accordance with the terms and 
conditions of the insurance. 

This clause is valid from 1 June 2022 until revoked.

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

Záradék a koronavírussal (COVID-19) összefüggő, külföldön 
bekövetkező megbetegedések kapcsán (Világjáró) 

Clause on coronavirus (COVID19) related illnesses abroad 
(Világjáró)



Azon Biztosítottak vonatkozásában, akik koronavírus (COVID19) kapcsán rendelkeznek magyarországi hatóság vagy az Európai 
Unió által kiállított érvényes igazolással (hatósági igazolvány vagy applikáció) védettségük tekintetében, és a velük együtt 
utazó azon Biztosítottak vonatkozásában, akik 18. életévüket az utazás első napjáig nem töltötték be, az UNION Biztosító 
a HóBarát KÉK, HóBarát PIROS és HóBarát FEKETE utasbiztosítások megvásárlása esetén koronavírus (COVID19) kapcsán 
az Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland kivételével a világ minden országában a szolgáltatási 
táblázatban meghatározott limitösszegig téríti a külföldön felmerülő megbetegedéssel kapcsolatos orvosi költségeket és a 
biztosított Magyarországra történő szállítása kapcsán felmerülő költséget, függetlenül attól, hogy az adott ország a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium által a Konzuli Szolgálat honlapján meghatározott utazásra nem javasolt térségnek minősül-e a világjárvány 
miatt. 

Azon 18 év alatti és feletti, együtt vagy egyedül utazó Biztosítottak vonatkozásában, akik nem rendelkeznek az előző 
bekezdésben megjelölt érvényes igazolással, az UNION Biztosító koronavírus (COVID19) kapcsán az utasbiztosítási feltétel 
6.3. pontjában meghatározott Európa területi hatály szerinti területeken biztosítási eseményenként legfeljebb és összesen 
25 000 000 Ft-ig, vagy – ha a vonatkozó feltétel szerinti biztosítási összeg ennél alacsonyabb –, akkor az adott limit 
erejéig téríti a külföldön felmerülő megbetegedéssel kapcsolatos orvosi költségeket és a Biztosított Magyarországra történő 
szállítása kapcsán felmerülő költséget, függetlenül attól, hogy az adott ország a Külgazdasági és Külügyminisztérium által a 
Konzuli Szolgálat honlapján meghatározott utazásra nem javasolt térségnek minősül-e a világjárvány miatt. 

A nem koronavírussal kapcsolatos megbetegedések esetén az UNION Biztosító a biztosítási feltétel szerint nyújt szolgáltatást.

Jelen záradék 2022. június 1-től visszavonásig érvényes. 

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

For insured persons who have a valid certificate (official certificate or application) issued by a Hungarian authority or the 
European Union regarding their protection against the coronavirus (COVID19), and insured fellow-travellers under the age of 
18, UNION Insurance Company will – in case of HóBarát travel insurances, related to the coronavirus (COVID19) – reimburse 
medical expenses and costs incurred for the transport of the insured to Hungary in connection to an illness abroad in all 
countries of the world except the United States, Canada, Australia and New Zealand up to the limit specified in the table 
of services, regardless of whether the country is a non-recommended area for travel as defined by the Ministry of Foreign Affairs 
and Trade on the Consular Service website because of the pandemic. 

For insured persons (under or above 18 years of age) who do not have a valid certificate as referred to in the previous 
paragraph, UNION Insurance Company will – in case of HóBarát travel insurances, related to the coronavirus (COVID19) – 
reimburse medical expenses and costs incurred for the transport of the insured to Hungary in connection to an illness abroad, 
in the areas within the territorial scope of Europe as defined in point 6.3. of the terms and conditions of the insurance, up to a 
maximum and up to a total of HUF 25 000 000, or, if the sum insured under the relevant condition is lower, up to the limit 
of the limit, per insured event, regardless of whether the country is a non-recommended area for travel as defined by the Ministry 
of Foreign Affairs and Trade on the Consular Service website because of the pandemic. 

In case of non-coronavirus-related illnesses, UNION Insurance Company will provide cover in accordance with the terms and 
conditions of the insurance. 

This clause is valid from 1 June 2022 until revoked. 

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

Záradék a koronavírussal (COVID-19) összefüggő, külföldön 
bekövetkező megbetegedések kapcsán (HóBarát) 

Clause on coronavirus (COVID-19) related illnesses abroad  
(HóBarát)


