
Asigurare de călătorie în grup pentru pescuit la undiță 

(Produs cod: 15040) 

Sumarul ofertei 

1. Ce cuprinde sumarul ofertei? 
Intenția este de a vă prezenta cele mai importante informații despre Asigurarea de călătorie în grup 
pentru pescuit la undiță  și de a vă familiariza cu noțiunile de bază și cu cele mai importante servicii 
oferite de compania de asigurări.   

Informațiile din sumar nu sunt exhaustive, cunoașterea sumarului nu este o condiție a 
asigurării.  Prezentarea exhaustivă a ofertei se găsește în  Informațiile pentru clienți privind 
asigurarea și condițiile de asigurare de călătorie în grup pentru pescuitul la undiță. 

2. Ce se consideră a fi un accident și ce înseamnă asigurarea în caz de accidente? 
Accidentul este un eveniment neprevăzut care intervine  deodată de dinafară, independent de voința 
asiguratului, care astfel suferă daune anatomice acute justificate. Un eveniment se consideră a fi 
acoperit de asigurarea de accidente, dacă, în perioada asigurată,  asiguratul, în urma 
accidentului : 
 moare, 
 ajunge în stare de invaliditate definitivă de 51%-99% , 
 ajunge în stare de invaliditate definitivă (100%), 
 suferă fractură a oaselor (inclusiv fisuri, ruptură de tendon, luxație), 

 este internat în spital pentru îngrijire pe o perioadă de peste 28 de zile. 

3. Ce servicii se oferă prin asigurarea de accidente ? 

Evenimente asigurate  
Sumele de asigurare a 

evenimentelor 

Deces în urma accidentului  350 000 HUF 

Stare de invaliditate definitivă de 51%-99% în urma accidentului 
(Asigurarea se plătește numai la invaliditate de peste 51% și într-
un procent calculat pe baza nivelului de invaliditate ) 

500 000 HUF 

Stare de invaliditate definitivă  100% 2 000 000 HUF 

Fractură a oaselor din cauza accidentului (inclusiv fisuri, ruptură 
de tendon, luxație )  

6 000 HUF 

Rambursare forfetară într-o singură sumă a cheltuielilor pentru 
îngrijirea la spital peste 28 de zile.  

25 000 HUF 

Cazurile de excludere și de exonerare sunt prezentate de compania de asigurări la capitolul 
Condiții de asigurare. 

4. Asigurarea de accidente unde oferă protecție ? 
În Ungaria, în timpul excursiei de pescuit la undiță. 

5. Ce înseamnă asigurarea în caz de anulare a călătoriei? 
Evenimentul de asigurare în caz de anulare a călătoriei  înseamnă că asiguratul nu a putut începe 
călătoria din oricare dintre următoarele cauze: 
 deces, 
 boală, 
 accident, 
 situație de urgență. 
Descrierea exactă a evenimentelor de asigurare se găsește în Condițiile de asigurare de călătorie în 
grup pentru pescuitul la undiță. 

6. Ce înseamnă  aigurarea bunurilor ? 
Asigurarea bunurilor acoperă următoarele daune : 
 Furt cu spargere, jaf (în timpul excursiei de pescuit la undiță bunurile asigurate sunt furate prin 

efracție din clădirea închisă ). 
 Vătămare mecanică (bunuri vătămate, sparte, nimicite). 

Bunuri asigurate: 

Undița de pescuit, Mulinete,Kit-uri de pescuit, Alte echipamente de pescuit la undiță,  Rod-pod, Muscă 
electrică, Avertizor electric, Bărcuță electrică de momit. 

Limita de despăgubire  

 100 000 HUF / pe câte un obiect asigurat. 
 250 000 HUF / pagubă 

  



7. Ce acoperă asigurarea de răspundere civilă ? 
Persoana asigurată, care pescuiește la undiță și în acest timp, conform dreptului din Ungaria, este 

răspunzătoare față de o terță persoană pentru daunele și interesele cauzate acesteia prin vătămare 
corporală sau prejudicii materiale. 

8. Ce este de făcut dacă se creează  daune ? 
Dacă intervine un caz de prejudiciu dintre cele care sunt citate în condițiile de asigurare, aveți obligația  
de a anunța compania de asigurări în termen de 24 de ore în interesul de a beneficia de serviciul de 
asigurare contractat. 

9. Cum puteți lua legătura cu Compania de Asigurări Poșta ? 
Puteți contact colaboratorii noștri la numerele de telefon și în perioadele de mai jos: 
Prin telefon: 06 1 200 4800 (luni de la 8.00 la 20.00, de marți până vineri de la 8.00 la 18.00). 
Prin corespondență la adresa: 1535 Budapest, Pf. 952. 
Prin e-mail: karinfo@mpb.hu, info@mpb.hu 


