
Csoportos horgász utasbiztosítás (termékkód: 15040) 

 
A legfontosabb tudnivalók összefoglalása 

1. Miről szól ez az összefoglaló? 
Az összefoglaló célja, hogy megismertesse Önt a Posta Biztosító Csoportos Horgász utasbiztosítással 

kapcsolatos legfontosabb tudnivalókkal, és bemutassa Önnek a lényeges fogalmakat, illetve a biztosító 
legfontosabb szolgáltatásait. 
A tájékoztató nem teljes körű, az összefoglaló nem része a biztosítási feltételeknek. A 
termék részletes leírását a Csoportos horgász utasbiztosítási Ügyfél-tájékoztató és 
biztosítási feltételek tartalmazzák. 

2. Mi a baleset és mi a balesetbiztosítási esemény? 
A baleset a Biztosított akaratától független, hirtelen kívülről fellépő hatás, amelynek során a Biztosított 
igazolható, heveny módon bekövetkező anatómiai károsodást szenved. Balesetbiztosítási 
eseménynek tekintjük, ha a kockázatviselés ideje alatt bekövetkezett balesettel okozati 
összefüggésben a Biztosított: 
 baleseti eredetű halált, 

 baleseti eredetű végleges 51%-99% közötti rokkantságot, 
 baleseti eredetű végleges (100%) rokkantságot szenved, 
 baleseti eredetű csonttörést szenved el (beleértve csontrepedés, ínszakadást, ficam), 
 baleseti eredetű 28 napot meghaladó kórházi ápolást. 

3. Milyen szolgáltatást nyújt a balesetbiztosítás? 

Biztosítási események Biztosítási összeg 

Baleseti halál 350 000 Ft 

Baleseti rokkantság 51%-99% (Csak 51% feletti rokkantság 
esetén térít és a rokkantsági fok szerinti hányad kerül 
kifizetésre) 

500 000 Ft 

Baleseti rokkantság 100% 2 000 000 Ft 

Baleseti eredetű csonttörés (beleértve csontrepedés, ínszakadást, 
ficam)  

6 000 Ft 

Egyösszegű térítés 28 napon túl nyúló kórházi ápolás esetén 25 000 Ft 

A biztosító a legfontosabb kizárásokat és mentesüléseket a biztosítási feltételekben foglalta 
össze. 

4. Hol nyújt védelmet a balesetbiztosítás? 
Magyarországon, a horgásztúra idején. 

5. Mi a biztosítási esemény az Útlemondás biztosítás esetén? 
Útlemondás biztosítási esemény, ha a Biztosított nem tudja megkezdeni az utazást az alábbi okok 
bármelyikének fennállása esetén, ha: 
 halál, 
 betegség, 
 baleset, 
 katasztrófa. 

A biztosítási események pontos leírását a Csoportos Horgász utasbiztosítási feltételek tartalmazzák. 

6. Mi a biztosítási esemény a vagyonbiztosítás esetén? 
A biztosítási fedezet kiterjed az alábbi káreseményekre: 
 Betöréses lopás, rablás (a horgásztúra alatt használt lezárt épületből betörés során jogtalanul 

eltulajdonítják a biztosított vagyontárgyakat). 
 Mechanikai sérülés (sérülés, törés, megsemmisülés károk). 

Biztosított vagyontárgyak: 
Horgászbot, Horgászorsó, Versenyláda, Egyéb horgászfelszerelések, Rod-pod, Elektromos kapásjelző, 
Elektromos halradar, Elektromos etetőhajó. 

Kártérítési limitek 

 100 000 Ft / vagyontárgy 
 250 000 Ft / kár 

7. Mire nyújt fedezetet a felelősségbiztosítás? 
A biztosított személy, aki horgászati tevékenységet végez, és e minőségében a magyar jog szabályai 
szerint kártérítési felelősséggel tartozik az általa harmadik személynek okozott személysérüléses, vagy 
dolgokban keletkezett károkért. 



8. Mi a teendő kár esetén? 
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a biztosítási feltételekben szereplő káresemények 
valamelyikének bekövetkezését észleli, köteles azt a biztosító szolgáltatásának érdekében 24 órán belül 
bejelenteni. 

9. Hogyan léphet kapcsolatba a Posta Biztosítóval? 
Munkatársaink a következő elérhetőségeken és időszakokban várják jelentkezését: 
Telefonon: 06 1 200 4800 - hétfő 8.00-20.00, kedd-péntek 8.00-18.00 
Levélben: 1535 Budapest, Pf. 952 
E-mailben: karinfo@mpb.hu, info@mpb.hu 


