AUTÓ ASSISTANCE KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS
Milyen utasbiztosítás mellé köthető?
Az Autó Assistance kiegészítő biztosítás a napi díjas Útitárs,
Téli Sportok és Extrém Sportok utasbiztosítások, az Útitárs BK
és Útitárs EEK kiegészítő utasbiztosítások, valamint

a havi díjas Útitárs XL és Útitárs Bérlet utasbiztosítások
a választott utasbiztosítás szerint napi vagy havi díjon.

Mennyi a díja?
Biztosítási díjak

Ezüst

Arany

Platina

Napi díj

250 Ft

350 Ft

470 Ft

Havi díj

5 500 Ft

8 000 Ft

11 000 Ft

A biztosítás Ezüst, Arany vagy Platina csomagban érhető
el, de csak a választott utasbiztosítás csomagjával megegyező csomagban köthető.

Milyen gépjárműre köthető és mire terjed ki?
A biztosítás legfeljebb 15 éves „A” vagy „B” kategóriás
jogosítvánnyal vezethető, maximum 9 fő szállítására alkalmas személy -, tehergépkocsira vagy motorra köthető közlekedési baleset (rendőrségi jegyzőkönyvvel dokumentált)
vagy váratlan műszaki meghibásodás esetére.
A biztosított járműnek érvényes forgalmi engedéllyel,
rendszámmal és kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. A biztosítás vontatmányra is köthető,
de ebben az esetben a gépjárműre és a vontatmányra
külön meg kell fizetni a biztosítási díjat.
A biztosítás nem terjed ki a bérgépjármű, illetve az üzletszerű személyszállításra használt gépjármű közlekedési
balesetből vagy műszaki meghibásodásból eredő menetképtelenségére.

Milyen országokra terjed ki?
A biztosítás a következő országok földrajzilag Európához
tartozó részére terjed ki: Andorra, Ausztria, Belgium,
Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság,
Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland,
Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia,
Luxemburg, Macedónia, Málta, Monaco, Montenegró,
Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország,
Oroszország, Portugália, Románia, San Marino,
Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia,
Szlovénia, Törökország, Vatikánváros.
Továbbá kiterjed Magyarország területére a következő
szolgáltatások esetén a biztosítási összeg 50%-áig: gépjármű helyszíni javítása vagy szervizbe szállítás költségének térítése, gépjármű hazaszállítása közlekedési baleset
vagy műszaki meghibásodás esetén, gépjármű tárolásának megtérítése.

Szolgáltatások
Gépjármű helyszíni javítása, szervizbe szállítása
Gépjármű hazaszállítása közlekedési baleset esetén

Gépjármű hazaszállítása műszaki meghibásodás esetén

Ezüst

Arany

Platina

200 EUR

250 EUR

300 EUR

0-10 év

nincs

nincs

1 000 EUR

11-15 év

nincs

nincs

500 EUR

0-10 év

nincs

nincs

700 EUR

11-15 év

nincs

nincs

350 EUR

Gépjárműben utazók tovább- és visszautazásának megtérítése

nincs

300 EUR

600 EUR

Szállásköltség megtérítése a javítás közelében

nincs

100 EUR

250 EUR

Bérgépjármű díjának megtérítése

nincs

nincs

200 EUR

Telefonköltség megtérítése

nincs

50 EUR

100 EUR

Gépjármű tárolásának megtérítése

nincs

50 EUR

125 EUR

AHE-21499/AA

Milyen szolgáltatásokat tartalmaz?

Gépjármű helyszíni javítása, szervizbe szállítása: a biztosító szerelőt küld a helyszínre, ha a bejelentés alapján a
hiba az akkumulátor feltöltésével, illetve ha a gépjárműben pótkerék vagy cserealkatrész elérhető, azok cseréjével
elhárítható. Ha a gépjármű a helyszínen nem javítható,
megtérítjük a gépjármű szervizbe szállítását. A szervizben
elvégzett javítás és a javításhoz szükséges alkatrészek
megtérítésére a biztosítás nem terjed ki.

szintű biztosítás alapján – megtérítjük a közelben lévő
szálloda költségét.

Gépjármű hazaszállítása: ha a szerviz szakvéleménye
alapján a javítás 3 munkanapon belül nem oldható meg, –
Platina termékszintű biztosítás alapján – megtérítjük
a Magyarországra szállítást.

Telefonköltség megtérítése: megtérítjük – Arany és
Platina termékszintű biztosítás alapján – a biztosítási eseménnyel összefüggésben keletkezett telefonköltséget.

Gépjárműben utazók tovább- és visszautazása: ha
a gépjármű javítása a szervizbe szállítás napján nem fejeződik be, vagy a gépjármű nem javítható, akkor megtérítjük az úti célhoz vagy Magyarországra történő eljutást,
majd egy személy visszautazását a gépjárműért.
Szállás megszervezése: ha a gépjármű javítása a szervizbe szállítás napján nem fejeződik be vagy a gépjármű
nem javítható, és a biztosítottak továbbutazása aznap
már nem oldható meg, akkor – Arany és Platina termék-

A fenti szolgáltatások teljesítését az Általános Szerződési
Feltételekben foglalt feltételek teljesülése esetén vállaljuk.
A gépjárműben utazók csak akkor minősülnek biztosított
személynek, ha rendelkeznek Allianz utasbiztosítással.

Milyen telefonszámot kell hívni baj esetén?
Biztosítási esemény bekövetkezése esetén az Allianz
Global Assistance +43 (1) 525-03-6552 telefonszámát kell
hívni, ahol magyarul beszélő kollégák várják a hívásokat
a nap 24 órájában.
Az adatok tájékoztató jellegűek, részletes tájékoztatást az
Allianz utasbiztosítások Általános Szerződési Feltételek és
Ügyfél-tájékoztató tartalmaz.
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Gépjármű tárolása: ha a gépjármű javítása a szervizbe
szállítás napján nem oldható meg, akkor – Arany és
Platina termékszintű biztosítás alapján – megtérítjük
a gépjármű tárolását legfeljebb 5 napra.

Bérgépjármű biztosítása: ha a gépjármű javítása a szervizbe szállítás napján nem fejeződik be, vagy a gépjármű
nem javítható, akkor – Platina termékszintű biztosítás
alapján – megtérítjük a bérgépjármű költségét legfeljebb
2 napra.

