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PLUS RISK Extra – útlemondási 
biztosítás 

 

Kizárólag nálunk: PLUS RISK Extra – védelem útlemondás esetén 
Mi az, amit mindenki szeretne elkerülni az utazás során? A válasz egyszerű: az aggodalom. Ez az, amit szeretnénk 
levenni az Ön válláról. A foglalástól a biztonságos hazatérésig segítjük Önt, így bátran élvezheti az utazás 
szépségeit. 

 
Mindig kellemetlen, ha a tervezett utazása meghiúsul vagy le kell mondania azt. Termékünk számos lemondási ok esetében nyújt 
védelmet Önnek. A biztosítás fedezi Önt, ha utazását esküvő lemondása, egy vizsga sikertelensége, lakhelyén bekövetkezett 
katasztrófahelyzet vagy más esemény miatt kell elhalasztania. 

 

Biztosítási komponensek Egyedülálló vagy család1 

 

Lemondási biztosítás* 

 
PLUS RISK Extra Lemondási védelem* 

Utazás megszakítása* 

Visszautazáshoz kapcsolódó további költségek 100 % 

A fel nem használt szállodai éjszakákért járó kártérítés 100 % 

 
A biztosítási fedezet minden egyes utazásra legfeljebb 42 napos utazási időtartamig érvényes. 

 
* A COVID-19 szerepel a biztosításban. 

1 A biztosítás a biztosítási szerződéssel összhangban a biztosítási igazolásban (Kötvényben) megnevezett személyekre terjed ki, akiknek állandó tartózkodási helye 
Ausztriában, Németországban, Olaszországban, Hollandiában, a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Szlovéniában vagy Horvátországban van. A családi tarifa 
igénybevétele esetén legfeljebb négy felnőtt és legfeljebb nyolc gyermek biztosítható 20 éves korig. Nem kell, hogy egy háztartásban éljenek. A családi tarifa legfeljebb 
10 együtt utazó személyre vonatkozik. 

A biztosítási fedezetre a PLUS RISK Extra II. útlemondási biztosításra vonatkozó, jelenleg érvényes Általános Biztosítási Feltételek vonatkoznak. 

 
Az információ állapota: 01/2022 

 
Megjegyzés: E mappa célja, hogy rövid és tömör 
információkat nyújtson termékeinkről. Jogi 
értelemben nem minősül ajánlatnak. A mappát 
gondosan készítették el, de a rövidített összefoglaló 
félrevezető vagy hiányos benyomást kelthet. A 
kötelező érvényű információkért kérjük, olvassa el a 
teljes pályázati dokumentációt, a kötvényeket és az 
azok alapjául szolgáló biztosítási feltételeket. 

 
A jobb olvashatóság érdekében az összetett 
szavak és a terméknevek esetében a nemek 
szerinti megkülönböztetést nem alkalmazzuk. 
A megfelelő kifejezések természetesen az 
egyenlőség értelmében minden nemre vonatkoznak. 
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Ihre Sorgen möchten wir haben. 

Védelem olyan kockázatokkal szemben, mint egy hirtelen fellépő súlyos betegség 
vagy egy baleset súlyos egészségügyi következményei stb., önrész nélkül Az út ára legfeljebb 

Segítünk Önnek 
További információért forduljon a Wiener Städtische tanácsadójához, vagy lépjen 
kapcsolatba velünk a következő elérhetőségek egyikén: 

 
Telefon: 050 350 350  
kundenservice@wienerstaedtische.at 
wienerstaedtische.at ServiceBot segítségével | Videós tanácsadás | Élő  
csevegés 

Lefedettségbővítés számos további felmondási okkal, 
pl. ha azt utazást esküvő lemondása, egy vizsga sikertelensége, lakhelyen 
bekövetkezett katasztrófahelyzet stb. miatt kell elhalasztani., 20 %-os önrésszel 

Akár 100 % 


