
Csoportos biztosítási ajánlatunk 2022/2023 

Aegon Arany* SZLALOM biztosítás 

Világlátó SZLALOM utasbiztosítás termékünk olyan utasbiztosítás, amelyet kifejezetten 

a téli sportokat kedvelők igényeihez illesztettük.  

Nem csak síelés, hódeszkázás, hanem korcsolyázás közben bekövetkezett balesetek 

esetén is segítséget nyújtunk. Természetesen biztosítva vannak a sportfelszerelések is. 

A sí biztosítás és hódeszka biztosítás felelősségbiztosítást is tartalmaz. 
 

Buszos utasainknak ajánljuk: 
Kedvezményes tarifa 10 napos turnusra: 6.000 Ft 

Ez 599 Ft/nap biztosításai díjat jelent, érvényes péntek reggeltől következő vasárnap estig. 

Normál ára egyénileg kötve 7.500 Ft, vagy 750 FT/nap. 

Részletes feltételek a második oldalon. 

 

Autós vagy repülős utasainknak ajánljuk: 
Kedvezményes tarifa 8 napos turnusra: 4.800 Ft 

Ez 600 Ft/nap biztosítási díjat jelent, érvényes szombat 0:00 órától következő szombat 24:00-ig 

Normál ára egyénileg kötve 6.000 Ft, vagy 750 FT/nap. 

Részletes feltételek a második oldalon. 

 

Személygépkocsi kiegészítő biztosítás autós utasaink részére: 
Kedvezményes tarifa 8 napos turnusra: 4.800 Ft 

Ez 600 Ft/nap biztosítási díjat jelent, érvényes szombat 0:00 órától következő szombat 24:00-ig 

A biztosítás kizárólag a Szlalom biztosítás kiegészítéseként kérhető, önmagában nem lehet igényelni. 

A biztosítást 20 évesnél idősebb járműre sajnos nem tudjuk megkötni. 

Részletes feltételek a második oldalon. 

 

A kedvezményes ár csak a sítúra részvételi díjával EGYÜTT fizetve érvényes. 

A biztosításkötés nem igényel külön intézkedést, egyszerűen e-mailben vagy 

telefonhívással megköthetik nálunk. 

Kedvezményes díj feltétele: a biztosítási díjat átutalással vagy személyesen a sítúrák 

részvételi díjával együtt kell befizetni. A későbbiekben már csak egyéni tarifával 

tudunk biztosítást kötni! 

Kötvények átvétele: buszos utasainknak a buszon fogja kiosztani a csoportkísérő a 

biztosítási kártyákat. Egyénileg utazók pedig e-mailben fogják megkapni az indulást 

megelőző napon. 

 

*Igény esetén van lehetőség az 

Ezüst vagy Platina biztosítási 

csomagot is kérni, amelyeket a 

harmadik oldalon található 

táblázatban szereplő feltételekkel 

tudunk megkötni, egyéni tarifával.  

 

  



Extra biztosítás: Covid-19 záradékkal 

 
A „COVID-19 záradék” további 400 Ft/fő/nap díj ellenében köthető. A biztosítás 

önmagában nem, csak Szlalom biztosítás mellé kérhető.  

A záradék az alábbiakat tartalmazza: 

 

1. Járványügyi vészhelyzet miatt beálló, azonnali hazautazással kapcsolatos 

költségek 

Ha egy ország vagy régió, összefüggésben a COVID-19 járvánnyal, a kiutazás 

után, a kint tartózkodás alatt kerül fel a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

által publikált, „Fokozott biztonsági kockázatot” jelentő országok listájára, és a 

helyi hatóságok a külföldi állampolgárokat az ország elhagyására utasítják, 

akkor a biztosított idő előtti hazautazásának indokolt és igazolt 

többletköltségeit a Biztosító 400.000 Ft-os összeghatárig megtéríti. A Biztosító a 

szervezést, költségvállalást ezekben a helyzetekben nem tudja garantálni. 

 

2. Karantén-intézkedések miatti többletköltség megtérítése 

Ha a kint tartózkodás alatt az adott helyen az erre jogosított hatóság 

karanténintézkedést vagy területi (pl. városi, tartományi) lezárást vezet be, 

akkor az emiatt felmerülő többletköltségeket a biztosító megtéríti. A 

szolgáltatás mértéke a biztosított indokolt és igazolt többletköltsége, de 

maximum 300.000 Ft. A Biztosító a szervezést, költségvállalást ezekben a 

helyzetekben nem tudja garantálni. 

 

3. Utazásképtelenségre vonatkozó fedezet 

Ha a biztosított COVID-19 fertőzésből adódó megbetegedése vagy hatósági 

karanténba kerülése a szerződéskötés után, de az elutazás előtt történik meg, 

akkor a biztosító megtéríti az út lemondásával, máshonnan meg nem térülő 

indokolt és igazolt szállás és utazási költséget, maximum 300.000 Ft 

összeghatárig. 

  



 


