Los Angeles - Mexico Rally 2019
Utasbiztosítási szolgáltatások
Szolgáltatások

Maximális biztosítási összeg (Ft)

Betegségi ellátás

25 millió

Baleseti ellátás

25 millió

Baleseti halál

5 millió

Légi katasztrófa miatti halál

5 millió

Rokkantság

5 millió

Kórházi ápolás idejére kiegészítő térítés

800/nap

Egyszeri térítés csonttörésre, csontrepedésre
Asszisztencia szolgáltatások:

10.000
15 millió

Beteg hazaszállítása
Tartózkodás meghosszabbítása
Személygépkocsi hazajuttatása (gépkocsivezető
küldése)
Sérült gépjármű utasának hazahozatala

50.000

Beteglátogatás

140.000

Idő előtti hazautazás

100.000

Telefonköltség térítése

15.000

Útiokmány pótlásának külföldi költségei

20.000

Holttest hazaszállítása
Jogvédelmi szolgáltatások:

50.000
50.000

10 millió

Ügyvédi / szakértői költségek

2.300 EUR

Óvadék előleg
Poggyászkár

3.800 EUR
180.000

Igazolványok pótlása
Poggyászkésedelem külföldön

15.000
12 órán túl

50 EUR

24 órán túl

100 EUR

1. A biztosítás kiterjed a verseny közben, versenyzéssel összefüggésben bekövetkezett balesetre is,
amennyiben a biztosított károsult nem szegte meg a verseny általános szabályait, különös tekintettel a
közlekedési szabályok betartására.
2. A Poggyászbiztosítás terhére és feltételei szerint az igazolható eredettel (biztosított nevére szóló
számla) rendelkező, legkésőbb az indulás előtti napon az utas@groupamagarancia.hu címre küldött
listában felsorolt elektronikai berendezések maximum 100.000 Ft-ig térülnek. A listának tartalmaznia
kell a berendezések megnevezését, típusszámát, gyári számát (ha létezik ilyen), vásárlás időpontját
és a számlán szereplő árat.
Budapest, 2018. október

Los Angeles - Mexico Rally 2019
Services of the travel insurance

Services

Sum insured (HUF)

Emergency medical treatment

25 million

Emergency treatment after an accident

25 million

Accidental death

5 million

Death due to air disaster

5 million

Permanent disability
Additional refund during hospital treatment

5 million

Single refund for fracture, cracking of the bone

800/day
10.000

Assistance services:
Repatriation of ill person

15 million

Prolongation of stay

50.000

Travel expenses of substitute driver

50.000

Repatriation of passenger of the damaged car

50.000

Visiting the ill person

140.000

Travelling home untimely

100.000

Refund of phone expenses

15.000

Refund of expenses for replacing travel documents abroad

20.000

Repatriation of dead body

10 million

Legal defence services:
Legal charges/Charges of experts

2.300 EUR

Guarantee deposit

3.800 EUR

Luggage insurance

180.000

Replacement of ID cards/passes

15.000

Luggage delay

after 12 hours

50 EUR

after 24 hours

100 EUR

1.

This insurance covers also race accidents provided the insured did not violate the general
rules of the race, with special regard to traffic regulations.

2.

Any electronic equipment owned by the insured person - who has an invoice about them can be insured up to HUF 100.000 within the limit and under the conditions of the luggage
insurance if they were reported to utas@groupamagarancia.hu before the date of
departure in a list containing the following data: designation, type No, identification No (if
available), date of purchase, selling price (same as the invoice amount).

Budapest, October 2018

