
NUR CRUISE KOMPLEX ÉS NUR CRUISE STORNO biztosítások 
Érvényes: 2019.11.01.- 2020.10.31. közötti utazásokra 

Termék neve NUR Cruise Komplex NUR Cruise Komplex NUR Cruise Storno 

Tarifa egyéni* családi** egyéni* családi** Európán 
belüli 

utazásokra 

Európán 
kívüli 

utazásokra 

Területi hatály Európa Világ Világ 

Sávos díj 1-10 napra EUR 47 EUR 120 EUR 69 EUR 183 EUR 47 EUR 65 

Sávos díj 11-14 napra EUR 71 EUR 179 EUR 116 EUR 321 EUR 69 EUR 113 

Sávos díj 15-22 napra EUR 131 EUR 330 EUR 191 EUR 508 EUR 128 EUR 180 

Biztosítási feltételek EUB2018-10NCU,11NCS EUB2018-11NCS 

*Egyéni: korhatár nélkül **Család= 2 felnőtt és max. 3 gyerek 18 év alatt 

SZOLGÁLTATÁSI ÖSSZEGHATÁROK (Ft – ettől eltérő esetben külön jelölve) 
NUR Cruise Komplex  

(utasbiztosítás 
szolgáltatások) 

Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás    

Orvosi és mentési költségek térítése összesen, ezen belül: 40 000 000 

- mentőhelikopteres mentés 2 000 000 

- hegyi- és vízi mentés 2 000 000 

- mentőautóval történő szállítás 2 000 000 

- hiperbár-kamrás kezelés 2 000 000 

- mentőhelikopteres szállítás szárazföldi egészségügyi ellátóhoz 4 000 000 

- sürgősségi fogászati ellátás € 200 

- kórházi napi térítés a biztosított részére, ha a kórházi költségek megtérítése EEK  vagy más biztosítás alapján 
történik (Ft/kórházban töltött nap) 

20 000 

Hazaszállítás megszervezése, a többletköltségek térítése limit nélkül 

Egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatások: 24 órás segítségnyújtás 

Holttest hazaszállításának megszervezése, a felmerült költségek térítése  limit nélkül 

További utazási segítségnyújtás   

Hazautazás időpontjának változása – betegség vagy baleset miatt  

- Biztosított részére szállásköltség összesen (max. 7 éj) € 400 

- utastárs részére szállásköltség összesen (max. 7 éj) € 400 

- utastársnak a Biztosítottal egyidőben történő hazautazása miatt felmerülő közlekedési többletköltségek térítése: 400 000 

Utastárs szállása – a Biztosított kórházi ellátása alatt össz. (max. 7 éj) € 400 

Beteglátogatás:  - közlekedési költségek 800 000 

                            - szállásköltség összesen (max. 7 éj)  € 400 

Gyermek hazaszállítása 800 000 

Idő előtti hazautazás otthoni hozzátartozó betegsége vagy halála miatt 400 000 

Tolmácsszolgálat betegség, baleset vagy gépjármű meghibásodása esetén 20 000 

Pénzsegély-közvetítés 400 000 

Információ útiokmány elvesztése esetén Szolgáltatás 

Otthon-védelem - váratlan hazautazásra vonatkozó szolgáltatás 200 000 

Telefonos orvosi tanácsadás magyar nyelven 24 órás szolgáltatás 

Az utazás folytatása vagy a hazautazás megszervezése, ha szárazföldi orvosi ellátás miatt a hajóút félbeszakadt 400 000 

Evakuációs biztosítás  100% 

Információ autómentő-cégről Szolgáltatás 

Sofőr küldés a Biztosított betegsége vagy balesete esetén  200 000 

Balesetbiztosítás (összegbiztosítás)  

Baleseti eredetű halálra vonatkozó biztosítás  1 000 000 

Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás (100 %)  1 000 000 

Poggyászbiztosítás   

Útipoggyászra és útiokmányra vonatkozó térítés összesen: 200 000 

Ezen belül:  

- tárgyankénti limit 50 000 

- csomagonkénti limit 150 000 

- útiokmányok pótlására vonatkozó költségtérítés 10 000 

- bankkártya-pótlás költségeinek megtérítése 10 000 

- sporteszközökre vonatkozó biztosítás összesen 50 000 

- útiokmányok pótlása - külföldi utazási és konzulátusi költségek megtérítése 50 000 

  - mobiltelefon- biztosítás 100 000 

  - hordozható számítógépekre vonatkozó szolgáltatás  100 000 

 – légi- vagy hajótársaság kezelésében történő poggyász-sérülés 40 000 

Felelősségbiztosítás és jogvédelem   

Személyi sérülésből eredő dologi károk és orvosi ellátás költségeinek megtérítése, eljárási költségek és ügyvédi 
munkadíj megfizetése  

2 000 000 

Szállodai felelősségbiztosítás hajón okozott károkra   

- kártérítési összeg megtérítése (10% önrész) 80 000 
SPORT fedezet: búvárkodás 40 m-ig, quad, vitorlázás (parti vizeken), valamint a parttól 1km-en belül: surf, kitesurf, windsurf, vizisí, motorcsónakkal vontatott 
„banán” és gumitömlő, tengeri kajak, jetski, parasailing  
STORNO BIZTOSÍTÁS - Szolgáltatások (€)  NUR Cruise Komplex 

(utas+storno) 
NUR Cruise Storno 

(önálló storno) 

Utazásképtelenségre (storno) és útmegszakításra vonatkozó biztosítás   

- maximális biztosítási összeg foglalásonként és biztosítási eseményenként € 11.000 € 11.000 

- ezen belül a maximális biztosítási összeg utasonként € 5.500 € 5.500 

- a vevőt terhelő önrészesedés a biztosító által térítendő összeg százalékában 0% 20 %  

- a vevőt terhelő önrészesedés minimális összege utasonként - € 20 

 


