Pótlap
az AHB-21496/11 számú Allianz utasbiztosítások Általános Szerződési Feltételek és
Ügyfél-tájékoztatóhoz

2016. június 23. napjától a biztosító terrorcselekmény
esetén betegségbiztosítási szolgáltatást is nyújt az alábbiak szerint:
· Biztosítási eseménynek minősül, ha a biztosított
a biztosítás kötvényben megjelölt tartamon belül
terrorcselekmény következtében sürgősségi ellátást
igénylő esetben, külföldön orvosi ellátásra szorul,
feltéve, hogy a biztosított tevőlegesen nem vett részt
a terrorcselekményben. A terrorcselekmény következményeként felmerülő orvosi ellátás költségét a

biztosító termékszinttől függetlenül biztosítottanként
2 500 000 Ft összeghatárig téríti meg. Ezen szolgáltatás teljesítését a biztosító a terrorcselekményben
megsérült, a biztosítónál adott időszakban érvényes
utasbiztosítási szerződéssel rendelkező összes biztosított személyre vonatkozóan legfeljebb 100 000 000
Ft összeghatárig vállalja. Amennyiben az összes biztosítottra vonatkozó szolgáltatás eléri a 100 000 000
forintot, a biztosító a terrorcselekményben megsérült
biztosítottak létszáma alapján biztosítottanként arányosan elosztva vállalja a betegségbiztosítási szolgáltatások teljesítését a fent meghatározott összegig.
2016. június 23. napjától a szerződési feltételek 86 p)
pontja helyett az alábbi érvényes:
A biztosító kockázatviselése a betegségbiztosítási szolgáltatások tekintetében nem terjed ki a terrorcselekmény
következményeként szükségessé váló orvosi ellátás költségeire, ha a biztosított a helyi hatóságok által közzétett
tiltás ellenére tartózkodott az adott területen.
Terrorcselekménynek minősül bármely erőszakos,
erőszakkal fenyegető, az emberi életre, a materiális
és immateriális javakra, az infrastruktúrára veszélyes
cselekmény, amely vagy politika, vallási, ideológiai,
illetve etnikai célok mellett foglal állást vagy valamely
kormány befolyásolására vagy a társadalomban, illetve
annak egy részében való félelemkeltésre irányul, illetve
arra alkalmas.
2016. június 23.
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Az AHB-21496/11 számú Allianz utasbiztosítások
Általános szerződési feltételek és Ügyfél-tájékoztatóban
(továbbiakban: szerződési feltételek) meghatározott
utasbiztosítások terrorcselekmény esetén a biztosító
következő szolgáltatásokat nyújtja:
· a szerződési feltételek 70. pontja alapján, ha a biztosított balesete vagy betegsége terrorcselekmény következménye a biztosító a biztosított beteg hazaszállítása kapcsán felmerült költségeket termékszinttől
függetlenül legfeljebb 1 000 000 forint összeghatárig
téríti meg, feltéve, hogy a biztosított tevőlegesen nem
vett részt a terrorcselekményben.
· a szerződési feltételek 75. pontja alapján, ha a biztosított balesete vagy betegsége terrorcselekmény
következménye, a biztosító a biztosított külföldön
bekövetkezett halála esetén megtéríti a földi maradványok hazaszállítása kapcsán felmerült költségeket
termékszinttől függetlenül legfeljebb 1 000 000 forint
összeghatárig, feltéve, hogy a biztosított tevőlegesen
nem vett részt a terrorcselekményben.

