UTAS BIZTOSÍTÁSOK – NYÁRON ÉS TÉLEN EGYARÁNT – VÁROSLÁTOGATÁSOK

Sokak abban a tudatban vannak, hogy bankszámlájukhoz tartozó kártya magában foglal
teljes körű baleset és utazási biztosítást, ezt minden esetben indulás előtt 1-2 héttel érdemes
leellenőrizni, és ha szükséges külön UTAS/és vagy gépjármű assistance biztosítással
gondoskodni a feledhetetlen élményekről, hogy valóban azok is legyenek.
Ma felelőtlenség bárhova a világban elindulni – szomszédos országokba is – UTAS
biztosítás nélkül. Néhány biztosító, több csomagja kínál megfelelő védelmet, saját
igényeinkre szabott ajánlatot kérhet, kiemelve a városlátogatások, speciális tengeri vagy sí
utakat, repülős vagy hajós, autós és gépjármű assistance-val egybekötött formában.

A leggyakrabban választott biztosítók:

AIG – most COLONNADE Biztosító (Canadai tulajdonú, mindenre
kiterjedő, különösen repülőgépes utazások szakértője, gyors és korrekt
kárrendezés jellemzi) – tájékoztatókhoz kattintson a megtekinteni kívánt
szövegre

UTAS Biztosítási díjtábla és szolgáltatások
UTAS Biztosítási termék ismertető
Gépjármű Assistance termék ismertető
UTAS Fakultatív útlemondás termék ismertető

A GENERALI csoport tagja (Magyar tulajdonú, sokoldalú
biztosító, városlátogatások, tengerparti nyaralások, síelések,
extrém sportok biztosítója, gyors megkötés, igazolás kiadás,
gyors és korrekt kárrendezés jellemzi) – tájékoztatókhoz
kattintson a megtekinteni kívánt szövegre

UTAS Biztosítási díjtábla, szolgáltatások
UTAS termék ismertető
UTAS belföldi általános tájékoztató
UTAS belföldi termék ismertető

A Vienna Life Biztosító, mely 2014.szeptember 30-án lépett
a magyar biztosítási piacra, az osztrák tulajdonú Vienna
Insurance Group tagja. A bécsi székhelyű csoport 25,
zömében Közép- és Kelet európai országban, mintegy 50
tagvállalattal rendelkezik, Magyarországon 3 tagvállalattal
működik, különböző célokkal, piaci pozícióval. Gépjármű assistance akár 15 éves autóra is!

UTAS díjtábla
UTAS világjáró termék ismertető
UTAS útitárs termék tájékoztató
UTAS kiemelten Horvátország terméke, díjak
UTAS hóbarát termék ismertető
UTAS hóbarát díjak

Természetesen majdnem minden hazai biztosítónak van utas biztosítása, én azonban
valamiért azokhoz ragaszkodom útjaim során, akik speciálisan erre a biztosítási formára
szakosodtak, dolgozták ki minden helyzetre díjaikat és a térítési összegeket.
Sok Ügyfelemnek kötöttem már, eddig panasz nélkül, ez elmúlt 6 évben, senkinek nem
okozott csalódást díjban és a szolgáltatások minőségében sem. Kár esetén a megfelelően
összegyűjtött – szükséges iratok beszerzését és beadását követően 24-48 órán belüli
kárrendezés, gyors válasz várható.

