
 
 
Tisztelt Leendő Partnerünk! 
 

Engedje meg, hogy ezúton ajánljuk figyelmébe a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepének egyik megújult 
termékét, az Atlasz Corporate Segítségnyújtást és Biztosítást.  
 

Szeretnénk e konstrukciónkat röviden bemutatni, néhány előnyét kiemelni, megkönnyítve ezzel döntésüket. Hivatalos 
külföldi utazásaikhoz használják a – legteljesebb biztosítási és segítségnyújtási szolgáltatást nyújtó – Corporate termékünket! 
 

 

 Az Ön cége, vállalkozása – mint szerződő – külföldi 
üzleti, vagy egyéb hivatalos utazásaihoz 
meghatározott számú keretnapot vásárolhat meg, 
mely keretnapok a szerződés keltét követő év 
december 31-ig használhatók fel. 

 

 Saját assistance szolgálatunk napi 24 órában, a világ 
valamennyi országában a lehető leggyorsabban 
segítséget szervez, orvost és kórházi ellátást biztosít. 
A bajbajutott, segítségre szoruló ügyfelek az előre 
megadott telefonszámokon bejelentkeznek és 
problémájuk megoldásában azonnal rendelkezésükre 
állnak szakképzett kollégáink, immár 27 esztendeje.  
 

 A biztosítási módozat Plusz illetve Extra változata a 
sportot, illetve versenysportot is bevállalja (kivéve a 
kockázatok köréből kizárt sportokat). 
 

 A terrorizmusból fakadó sérülések minden ellátását 
biztosítjuk a módozatok keretein belül. A 
Külügyminisztérium Konzuli Főosztályának 
tájékoztató listája alapján utazásra nem javasolt 
országba történő utazás esetén a fentieket nem 
vállaljuk. Amennyiben a kiutazást követően került 
egy adott ország az utazásra nem javasolt 
kategóriába, úgy a hazaérkezésig a teljes körű 
kockázatot vállaljuk. A kiutazásra nem javasolt 
országok tekintetében is meg lehet kötni biztosítási 
módozatainkat, azonban ebben az esetben nem 
vállaljuk a terrorcselekményekre, háborús 
cselekményekre visszavezethető sérülések illetve 
balesetek ellátását. 

 

 A szerződő által meghatározott számú, ingyenes, 
cég- és személynévre szóló plasztikkártya is 
igényelhető a még egyszerűbb ügyintézés 
érdekében. Az utazások ügyintézése így 
egyszerűsödik, mivel nem szükséges alkalmanként 
biztosítási kötvényeket kiállíttatni az utazók részére, 
elegendő csupán az utazás előtt a kiutazó(k) adatait 
leadni a biztosító részére, vagy honlapunkon az erre 
a célra kialakított felületen jelezni a biztosító felé.  
 

 A hagyományos, Magyarországon eddig elterjedt 
utasbiztosítás betegség-, baleset- és  
poggyászbiztosítási szolgáltatásain kívül jelen 
módozatunkban a mai üzletemberek elvárásaihoz 
rugalmasan alkalmazkodó biztosítási értékhatárokat, 
és az Ön cége igényeire szabott, sokrétű 
segítségnyújtási (assistance) szolgáltatásokat is 
vállalunk. 

 

 Fizikai munkavégzőknek számítanak többek között az 
alábbi foglalkozásokat űző biztosítottak: 
mezőgazdasági munkás, pincér, szakács, szerelő, 
asztalos, ács, favágó, lakatos, hegesztő, festő, 
hentes, kőműves, autószerelő, gépkezelő, betanított 
munkás, műszerész, építkezésen dolgozó mérnök. 

 

 Az általános szabályok az alábbi biztosítási 
eseményekre csak a biztosítóval történő előzetes 
egyeztetés esetén érvényesek: a föld felszíne alatt 
illetve minimum 10 méterrel afölött történő 
munkavégzés, cirkuszi tevékenységek, őrző-védő, 
rendfenntartó vagy egyéb fegyveres szolgálattal járó 
munkakörök.

 
 

 

Miért előnyös Önnek ez a biztosítási forma? 
 

Az ilyen módon megvásárolt biztosítás a hagyományosan elterjedt utasbiztosításokhoz képest alacsonyabb áron nyújt 
magasabb értékű biztosítási fedezetet. A biztosítás aktiválása egyszerű módon, egy e-mail küldésével, vagy online 
lejelentéssel történik. 
 

Amennyiben sikerült ajánlatunkkal felkeltenünk érdeklődését, úgy kérjük, keressen bennünket bizalommal a (+36 1) 460-
1403, vagy a (+36 1) 460-1410-es telefonszámokon, vagy elektronikus levélben az ivan.karacsony@colonnade.hu, illetve az  
agota.andrasfalvy@colonnade.hu címeken! 

 
 

Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe 



 

Érvényes 2016.08.01-től 
 
 

ATLASZ CORPORATE  Standard     Card     Plusz    Extra 
A biztosítás díja/nap:      380 Ft         490 Ft      550 Ft    590 Ft  
200 nap felett:    350 Ft        430 Ft      450 Ft    510 Ft 
Fizikai pótdíj: 110 Ft/nap 
 

 

Sürgősségi orvosi ellátás 
ebből fogászati kezelés 

60.000 EUR 100.000 EUR 150.000 EUR 300.000 EUR 

300 EUR 300 EUR 300 EUR 500 EUR 

Baleseti halál/baleseti 
rokkantság 

2.500.000 HUF 5.000.000 HUF 5.000.000 HUF 7.000.000 HUF 

Baleseti halál légikatasztrófa, 
terrorcselekmény esetén  
(ld. szabályzat) 

3.700.000 HUF 7.500.000 HUF 8.000.000 HUF 10.000.000 HUF 

Baleseti hazaszállítás, halott 
szállítás 

20.000.000 HUF 20.000.000 HUF limit nélkül limit nélkül 

Sporttevékenység során 
bekövetkező baleset 

  150.000 EUR 300.000 EUR 

Biztosított felkutatása  4.000 EUR 8.000 EUR 10.000 EUR 

Óvadék/ ügyvédi ktg.   5.000 EUR 10.000 EUR 

Személyi felelősségbiztosítás   1.500 EUR 5.000 EUR 

Helyettesítés megbetegedés 
esetén (utazási költség) 

200.000 HUF 200.000 HUF 300.000 HUF 500.000 HUF 

Beteglátogatás (max. 1 
családtag) ill. tartózkodás 
meghosszabbítása 
megbetegedés esetén 

kiutazás  
200.000 HUF  

+ szállás  
(max. 5 éj) 
100 EUR/éj 

kiutazás 
200.000 HUF  

+ szállás  
(max. 5 éj)  
100 EUR/éj 

kiutazás 
300.000 HUF  

+ szállás  
(max. 5 éj)  
120 EUR/éj 

kiutazás  
500.000 HUF  

+ szállás  
(max. 5 éj)  
150 EUR/éj 

Járattörlés, járatkésedelem  

4-12 óra 
12-24 óra 
24 órán túl 

 40.000 HUF 40.000 HUF 50.000 HUF 

 60.000 HUF 60.000 HUF 80.000 HUF 
 100.000 HUF 100.000 HUF 200.000 HUF 

Poggyászkésedelem  

6-12 óra 
12-24 óra 
24 órán túl 

 20.000 HUF 20.000 HUF 40.000 HUF 
 40.000 HUF 40.000 HUF 60.000 HUF 
 80.000 HUF 80.000 HUF 150.000 HUF 

Poggyászbiztosítás 
Tárgyankénti limit 
 

Tárgyankénti limit céges telefon 
v. laptop esetén 

250.000 HUF 300.000 HUF 300.000 HUF 450.000 HUF 

50.000 HUF 80.000 HUF 100.000 HUF 150.000 HUF 

100.000 HUF 150.000 HUF 150.000 HUF 200.000 HUF 

Telefonköltség assistance hívás 
esetén 
Európán belül 
 

Európán kívül 

max.  
15.000 HUF 

max.  
15.000 HUF 

max  
15.000 HUF 

max.  
15.000 HUF 

max.  
20.000 HUF 

max.  
20.000 HUF 

max.  
30.000 HUF 

max.  
30.000 HUF 


