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•  A 2.1 Üzleti utazás során bekövetkezett baleset fedezete és a 2.2 Utazási 
kellemetlenség szakaszok vonatkozásában: 

Chubb European Group Limited székhelye ("Chubb"): 100 Leadenhall Street, 
London EC3A 3BP, Egyesült Királyság. A nyilvántartó cégbíróság neve: 
Companies House, cégjegyzékszáma: 1112892. A biztosító tevékenységét 
a Prudenciális Szabályozási Hatóság (Prudential Regulation Authority) 
engedélyével és a Pénzügyi Tevékenységi Hatóság (Financial Conduct 
Authority) valamint a Prudenciális Szabályozási Hatóság felügyelete mellett 
folytatja. A Chubb European Group Limited pénzügyi felügyeleti nyilvántartási 
száma: 202803. Részletes információ az alábbi honlapon található: 
www.fsa.gov.uk/register. A Chubb European Group Limited a szolgáltatások 
szabad áramlása alapján nyújt biztosítási szolgáltatásokat Magyarországon.

•  A 2.3. Egészségügyi segítségnyújtás és költségek szakasz vonatkozásában: 

Inter Partner Assistance (IPA) (10/11 Mary Street, Dublin 1, Írország), 
amely a Belga Nemzeti Bank által engedélyezett Inter Partner Assistance 
SA („IPA” – székhelye: Avenue Louise 166, bte1, 1050 Brüsszel) társaság 
 fióktelepe. Egyes szolgáltatásokat az AXA Travel Insurance nyújt.
Mindegyik vállalat az AXA Assistance Group tagja.

1. KÖTVÉNY-ÖSSZEFOGLALÓ

FONTOS INFORMÁCIÓK

A jelen Kötvény-összefoglaló fontos információkat tartalmaz az  
American Express® Vállalati Kártyához (a „Kártya”) tartozó biztosítási 
kötvényről, azonban nem tartalmazza a teljes körű Kötvényfeltételeket. 
Kérjük, hogy a biztosítási fedezet teljes megismerése érdekében olvassa 
el a Kötvényfeltételeket. A teljes Kötvényfeltételeket a Kártyával együtt 
megkapja, illetve elérheti az American Express honlapján is.

A biztosítás nyújtása csoportos biztosítási kötvények alapján történik, 
amelyeket az American Express Services Europe Limited biztosít  
Kártyabirtokosai javára, és Ön nem jogosult szerződő félként belépni e 
csoportos biztosítási kötvényekbe. A jelen biztosításért külön díjat vagy 
biztosítási díjat nem kell fizetni. A vonatkozó kötvényeket jegyző Biztosítók 
a következők:

JOGOSULTSÁG

A jelen Kötvény-összefoglalóban leírt biztosítási szolgáltatások teljesítése 
függ a Kártyaszámla érvényességétől és attól, hogy a Számla egyenlege 
be volt-e fizetve a Kártyabirtokosi szerződésnek megfelelően az igényt 
keletkeztető bármely esemény időpontjáig.

Minden biztosítási szolgáltatás annak függvénye, hogy a jegyeket az adott 
utazásra a Kártyaszámla használatával vásárolták-e meg.

A jelen Kötvény-összefoglalóban leírt biztosítási szolgáltatások  
a Kötvényfeltételeknek megfelelően bizonyos körülmények között  
módosíthatók, visszavonhatók vagy felmondhatók. Bármely jelentős  
változtatás esetén az American Express Önnek vagy az Ön vállalatának 
legalább 60 nappal korábban írásbeli értesítést küld.

A FEDEZET IDŐTARTAMA  

Ön olyan Üzleti utazások (és bizonyos Magánjellegű utazások) kapcsán 
jogosult biztosítási fedezetre az alábbiakban, illetve a Kötvényfeltételekben 
leírtak szerint, amelyek díját a Kártyaszámlára terhelték:

(a) feltéve, hogy Ön továbbra is teljesíti a jogosultsági feltételeket (a fent 
rögzítettek szerint);

(b) feltéve, hogy a biztosítási szolgáltatásokat, a Számlát vagy a Kártyát
nem vonták vissza és nem szüntették meg az Önnek vagy az Ön
vállalatának küldött értesítéssel; és

(c) a vonatkozó időszakokra a Kötvényfeltételeknek megfelelően.
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• In respect of 2.1 Business Travel Accident cover and Section 2.2 Travel 
Inconvenience:  Chubb European Group Limited ("Chubb") registered in 
England & Wales number 1112892 with registered office at 100 Leadenhall 
Street, London EC3A 3BP.  Authorised by the Prudential Regulation Authority 
and regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential 
Regulation Authority. Chubb European Group Limited’s Financial Services 
Register number is 202803. Full details can be found online at 
www.fca.org.uk/register . Chubb European Group Limited provides the
insurance cover in Hungary on the basis of freedom of services (FOS);
and

• In respect of Section 2.3. Medical Assistance and Expenses: Inter  Partner 
Assistance (IPA),  10/11  Mary Street, Dublin 1, Ireland, which is a br anch
of Inter Partner Assistance SA (‘IPA’) of  Avenue Louise 166, bte1, 1050 
Brussels, a company authorised by the National Bank of Belgium. Some 
services are provided by AXA Travel Insurance. All companies are 
members of the AXA Assistance Group.

1. POLICY SUMMARY

IMPORTANT INFORMATION

This Policy Summary contains some important facts about the insurance 
provided with the American Express® Corporate Green Card (the “Card”).  
It does not contain the full Policy Terms and Conditions and it is important 
that these are read to ensure full understanding of the cover provided. Full 
Policy Terms and Conditions are provided with Your Card and can also be 
found on the American Express website.

The insurance is provided under group insurance policies that  
American Express Services Europe Limited holds for the benefit of its  
Cardmembers and You do not have the right to step in as a contractual 
party to these group policies. There is no additional charge or premium for 
this insurance. The Insurers that underwrite the relevant policies are:

ELIGIBILITY

The benefits described in this Policy Summary are dependent upon  
the Card Account being valid and the Account balance having been paid in 
accordance with the Cardmember agreement at the time of any incident 
giving rise to a claim. 

All benefits are dependent on the Card Account having been used to  
purchase the travel tickets for the relevant trip. 

The insurance benefits outlined in this Policy Summary may be varied,  
withdrawn or cancelled in certain circumstances in accordance with the 
Policy Terms and Conditions. In the event of any material change,  
American Express will give You or Your Company at least 60 days’  
written notice. 

DURATION OF COVER 

You are entitled to be covered by the insurance benefits for Business Trips 
(and certain Personal Trips) as described below and as defined in  
the Policy Terms and Conditions, which have been charged to  
the Card Account:

(a) provided that You continue to fulfil the eligibility criteria 
(as set out above);

(b) provided that the insurance benefits, Account or Card have not been 
withdrawn or cancelled by notice to You or Your Company; and 

(c) for the applicable time periods, as indicated in the Policy Terms and 
Conditions.
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A FEDEZETT UTAZÁSOK TÍPUSAI

A biztosítási fedezet a következő típusú Utazásokra érvényes:

•  Üzleti utazásokra, azaz olyan utazások, amelyek az Ön vállalata üzleti 
tevékenységének előmozdítása érdekében történnek, és amelyeket az Ön 
vállalata engedélyezett, továbbá amelyeket a Számlára terheltek; és

•  Magánjellegű utazások, azaz olyan utazások, amelyek nem az Ön 
vállalatának üzleti tevékenysége érdekében, de egy Üzleti utazás során, 
vagy az Ön vállalata által nyújtott vagy támogatott jutalomként történnek, 
és amelyeket a Számlára terhelnek.

Az Üzleti utazás vagy Magánjellegű utazás minden esetben Közforgalmú 
járművel kell, hogy történjen.

A FEDEZET ÖSSZEFOGLALÁSA

GLOBÁLIS UTAZÁSI BIZTOSÍTÁS  

Biztosított:

•  Minden szakasz a Kártyabirtokosra érvényes.

•  A Kártyabirtokossal együtt történő utazás esetén a következő szakaszok 
alkalmazandók:

-  Az Üzleti utazás során bekövetkezett balesetre/Üzleti utazásra 
vonatkozó 2.1.1 szakasz: a Jogosult alkalmazottra

-  Az Üzleti utazás során bekövetkezett balesetre/Magánjellegű utazásra 
vonatkozó 2.1.2 szakasz: a Kártyabirtokos Partnerére és Gyermekeire, 
valamint a Jogosult alkalmazottra;

-  Az Utazási kellemetlenségre vonatkozó 2.2 szakasz: a Kártyabirtokos
Partnerére;

-  Az Egészségügyi segítségnyújtás és költségek című 2. 3 szakasz: 
a Kártyabirtokos Partnerére és Gyermekeire.

Utazás hossza: 

Az Ön fedezete legfeljebb 90 egymást követő napból álló Utazásra érvényes 
az Ön elutazásának napjától számítva. A tárgyalt szolgáltatások legfeljebb 
183 napra érvényesek bármely 12 hónapos időszakban. 

Szokványos szabadidős sportok és tevékenységek

A Globális Utazási Biztosítás fedezete érvényes a golf, szabadidős futás vagy 
kocogás, tenisz és hasonló ütővel játszott sportok, edzőtermek használata 
és úszás közben történt esetekre.
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TYPES OF TRIPS COVERED

Insurance cover is provided for the following types of Trip:

•  Business Trips, meaning trips taken for the purpose of furthering the 
business of Your Company, which have been authorised by Your company 
and charged to the Account; and

•  Personal Trips, meaning trips which do not further the business of 
Your Company but which are either taken in the course of a Business 
Trip or which are trips taken as a reward presented or endorsed by Your 
Company and charged to the Account.

In each case, the Business Trip or Personal Trip must have been taken by  
a Public Vehicle.

SUMMARY OF COVER

WORLDWIDE TRAVEL INSURANCE 

Insured:

•  All Sections apply to the Cardmember.

•  When travelling with the Cardmember the following sections apply:

-  Under Section 2.1.1 Business Travel Accident/Business Trip an 
Authorised Employee

-  Under Section 2.1.2 Business Travel Accident/Personal Trip means 
the Cardmember’s Partner and Children an  Authorised Employee

-  Under Section 2.2 Travel Inconvenience – the Cardmember’s Partner

-  Under Section 2.3 Medical Assistance and Expenses
– the Cardmember’s Partner and Children.

Trip Length: 

You are covered whilst on a Trip for up to 90 consecutive days from Your  
outward journey. The maximum number of days to which these benefits 
apply is 183 days in any 12 month period. 

Usual Holiday Sports and Activities:

Worldwide Travel Insurance includes cover for golf, leisure running or jogging, 
racquet sports, use of a gym and swimming.
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A következő táblázat meghatározza a térítendő biztosítási szolgáltatásokat.

Fedezet a Kötvény Feltételei szerint, 
igényenként: 

Fő kizárások és korlátozások: A 
kötvény 
feltételei
Szakasz 
száma

ÜZLETI UTAZÁS SORÁN  
BEKÖVETKEZETT BALESET  

• Üzleti utazás:

- 25 000 000 HUF halál, illetve egy 
végtag, a látás, a beszédképesség vagy 
a hallás baleset miatti teljes elvesztése 
esetén, ha ez Közforgalmú járművön 
való utazás során történt, és az 
utazásra szóló jegyet a Kártyaszámlára 
vásárolták 

- 25 000 000 HUF, ha a baleset az 
odautazást követő megérkezéstől 
számított 30 napon belül  
(és a visszautazást megelőzően) 
következik be  

• Magánjellegű utazás:

- 12 500 000 HUF halál, illetve egy 
végtag, a látás, a beszédképesség vagy 
a hallás baleset miatti teljes elvesztése 
esetén, ha az Közforgalmú járművön 
való utazás során következik be, és az 
utazásra szóló jegyet a Kártyaszámlára 
vásárolták  

FŐ KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

• Bizonyos meghatározott sérülések 
esetén a biztosítási térítés a megadott 
összeg 50%-ára csökken

• Az Üzleti utazás során az odautazást 
követően 30 napon túl történő, vagy 
egy Magánjellegű utazás során  
bármikor történő baleset,  
a Közforgalmú járművön történő 
utazás kivételével 

• A munkába és munkából történő 
mindennapi utazás  

• Kézzel végzett munka és munkával 
kapcsolatos balesetek  

• Bármilyen sportban és 
tevékenységben történő részvétel,  
a golf, szabadidős futás vagy kocogás, 
a tenisz és a hasonló ütővel játszott 
sportok, edzőterem használata és az 
úszás kivételével. 

• 16 éven aluli Gyermek halála esetén 
a biztosítási térítés 5 000 000 HUF 
összegre csökken

2.1

UTAZÁSI KELLEMETLENSÉG 

• A szükséges költségek legfeljebb 
130 000 HUF összeghatárig repülőjárat 
késése, repülőjárat törlése vagy 
túlfoglalás esetén, amely 4 órás vagy 
hosszabb késést okoz

• A szükséges költségek legfeljebb 
65 000 HUF összeghatárig lekésett 
csatlakozás esetén 

• Halaszthatatlan költségek legfeljebb 
65 000 HUF összeghatárig  
a légitársaság hibájából 6 órát vagy 
annál többet késő poggyász esetén

• Költségek legfeljebb további 
250 000 HUF összeghatárig a  
légitársaság hibájából bekövetkező 
jelentős poggyászkésés esetén, 
ha a poggyász nem érkezik meg a 
megérkezéstől számított 48 órán belül

FŐ KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

• Minden cikket a Kártya használatával 
kell megvásárolni 

• Olyan költségek, amelyek helyett 
a járatüzemeltető alternatívát ajánlott

• Poggyászkésés egy Üzleti utazás 
vagy Üzleti utazás részét nem 
képező Magánjellegű utazás utolsó 
szakaszán

• A poggyász kézhezvétele utáni
vásárlások

• Bármely más forrásból 
megtéríttethető költségek

2.2

EGÉSZSÉGÜGYI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
ÉS KÖLTSÉGEK   

Fedezetet biztosít a szükséges orvosi, 
sebészeti és kórházi költségekre, 
beleértve a kórházba szállítást és  
a Hazaszállítást, amennyiben szükséges.  

• Üzleti vagy Magánjellegű utazáson 
szükségessé váló kórházi kezelés során 
felmerülő egészségügyi költségek  
legfeljebb 120 000 EUR összeghatárig

• Járóbeteg-ellátás egészségügyi 
költségei Üzleti vagy Magánjellegű 
utazás során legfeljebb 16 000 EUR 
összeghatárig, személyenként és 
eseményenként 80 EUR önrésszel 

• Sürgősségi fogászati ellátás  

• Sürgősségi Hazatérés

FŐ KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

• Már fennálló egészségügyi 
problémák  

• Egészségügyi segítségnyújtás és 
költségek térítése, ha a 70. életévet 
betöltötte vagy betölti bármikor az 
Utazás során

• Egészségügyi kezelés a Lakóhely 
szerinti országban

• Nem szokványos szabadidős 
sportnak tekinthető sportok vagy 
tevékenységek

• Minden költséget előre jóvá kell 
hagynia a Biztosítónak

2.3
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The following table sets out the benefits payable.

Cover, subject to Policy Terms and 
Conditions, per claim:

Key Exclusions & Limitations: Policy 
Terms and 
Conditions
Section 
Number

BUSINESS TRAVEL ACCIDENT  

• Business Trip:

- HUF  25,000,000 for death or the 
complete loss of limb, sight, speech or 
hearing as a result of an accident whilst 
travelling on a Public Vehicle where 
the travel ticket was purchased on the 
Card Account 

- HUF  25,000,000 if the accident occurs 
within 30 days of arrival on the outward 
travel leg (and prior to the return leg)  

• Personal Trip:

- HUF  12,500,000 for death or the 
complete loss of limb, sight, speech or 
hearing as a result of an accident while 
travelling on a Public Vehicle where the 
travel ticket was purchased on the  
Card Account 

KEY EXCLUSIONS & LIMITATIONS

• Benefit amounts are reduced to 
50% of the amounts specified for 
certain identified injuries

• An accident occurring more than 
30 days after the outward journey 
of the Business Trip or at any 
time on a Personal Trip other than 
where You are travelling on  
a Public Vehicle

• Every day travel to and from work

• Manual work and work-related 
accidents 

• Participating in any sports and 
activities other than golf, leisure 
running or jogging, racquet sports, 
use of a gym and swimming.

• The benefit amount for the death 
of a Child under the age of 16 is 
reduced to HUF  5,000,000

2.1

TRAVEL INCONVENIENCE  

• Necessary expenses up to 
HUF  130,000 for flight delay, flight  
cancellation, or overbooking which 
causes a delay of 4 hours or more

• Necessary expenses up to 
HUF  65,000 for missed connection

• Essential expenses up to 
HUF  65,000 for baggage delayed by 
airline for 6 hours or more

• Expenses up to an additional 
HUF  250,000 for extended baggage 
delay by airline if baggage does not 
arrive within 48 hours of arrival

KEY EXCLUSIONS & LIMITATIONS

• All items must be purchased using 
the Card

• Costs where a transport operator 
has offered an alternative

• Baggage delay on the final leg of 
a Business Trip, or of a Personal 
Trip which does not form part of  
a Business Trip

• Purchases made after baggage
has been returned

• Costs which are recoverable from 
any other source

2.2

MEDICAL ASSISTANCE  
AND EXPENSES   

Provides cover for necessary medical, 
surgical and hospital costs, including 
necessary transfers to hospital and 
repatriation Home.

• Medical expenses during hospital 
treatment on a Business or Personal 
Trip up to € 120,000

• Medical expenses for outpatient 
treatment on a Business or Personal 
Trip  up to € 16,000 with an excess of  
€ 80 per person per  incidente

• Emergency dental treatment 

• Emergency Return Home

KEY EXCLUSIONS & LIMITATIONS

• Pre-existing medical conditions  

• Medical assistance and expenses 
benefits if aged 70 years or over at 
any time during the Trip

• Medical treatment in Country 
of Residence

• Sports or activities that may be 
considered unusual holiday sports

• All costs must be approved in 
advance by the Insurer

2.3
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Fedezet a Kötvény Feltételei szerint, 
igényenként: 

Fő kizárások és korlátozások: A 
kötvény 
feltételei
Szakasz 
száma

ÁLTALÁNOS KIZÁRÁSOK  

Mit nem tartalmaz (ezek a kizárások 
minden utazási biztosítási szolgáltatás-
ra vonatkoznak)

FŐ KIZÁRÁSOK  

Önnek nem jár kifizetés olyan 
igényekért, amelyek közvetlenül vagy 
közvetve az alábbiakból erednek: 

• A Biztosítók vagy a Biztosítók 
Szakorvosai tanácsainak vagy 
utasításainak be nem tartása

• Szokványos szabadidős sportnak 
nem tekinthető sportokban és 
tevékenységekben való részvétel  

• Munkával kapcsolatos balesetek  

• Már fennálló egészségügyi 
problémák, amelyekről Önnek  
tudomása volt a Kártyája 
igénylésének időpontjában vagy az 
Utazásának a lefoglalása előtt

• Bármely más forrásból 
megtéríttethető költségek

2.4

EGYÉB UTAZÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

Fő kizárások és korlátozások: Szakasz 
száma

GLOBAL ASSIST 

• Utazás előtti tanácsadás

• Utazási tanácsadás utazás közben

• Sürgős üzenet továbbítása

• Poggyásszal kapcsolatos 
segítségnyújtás

• Helyben nem kapható gyógyszerek 
megküldése

• Jogi segítségnyújtás 250 EUR 
összeghatárig

FŐ KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

• Az utazás előtti tanácsadás 
kivételével a segítségnyújtás nem 
vehető igénybe a Lakóhely szerinti 
országban

• A Global Assist vészhelyzetben 
különféle dolgokat intézhet el az 
Ön nevében. Az ezen biztosítási 
szolgáltatás keretében intézett 
bármely szolgáltatáshoz kapcsolódó 
szállítási vagy egyéb költség a 
Kártyaszámlára lesz terhelve, és 
az American Express előzetes 
jóváhagyásától függ
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AZ IGÉNYLÉS MÓDJA

Ha Üzleti utazás során bekövetkezett baleset és Utazási kellemetlenség 
jogcímén szeretne kárigényt bejelenteni, kérjük, hívja a következő  
telefonszámot: +43 1 316 70 822.

Ha Egészségügyi segítségnyújtás és költségek jogcímén szeretne igényt 
bejelenteni, kérjük, hívja a következő telefonszámot: + 43 1 316 70 822.

Kérjük, készítse elő és adja meg Kártyája számát, amely egyben az Ön  
hivatkozási számaként szolgál majd. Kérjük, gondoskodjon arról, hogy  
igényéhez kapcsolódóan minden dokumentumról rendelkezésre álljon  
másolat. További részletekért lásd „Az igénylés módja” című szakaszt a 
Kötvényfeltételek között, amelyet teljes körűen az Ön rendelkezésére 
bocsátottak. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy egyéb adók és költségek is 
felmerülhetnek, amelyek fizetése nem Rajtunk keresztül történik, illetve 
amelyeket nem Mi rovunk ki.
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Cover, subject to Policy Terms and 
Conditions, per claim:

Key Exclusions & Limitations: Policy 
Terms and 
Conditions
Section 
Number

GENERAL EXCLUSIONS  

What is not included (These exclusions 
apply to all travel insurance benefits)

KEY EXCLUSIONS 

You will not be paid for claims 
arising directly or indirectly as  
a result of:

• Not following the advice or 
instructions of the Insurers or the 
Insurers’ Senior Medical Officers

• Participating in sports and 
activities which would not be  
considered usual holiday sports 

• Work-related accidents 

• Pre-existing medical conditions 
known to You when You apply 
for Your Card or prior to booking 
Your Trip

• Costs which are recoverable from 
any other source

2.4

OTHER TRAVEL SERVICES

Key Exclusions & Limitations: Section 
Number

GLOBAL ASSIST 

• Pre Travel Advice

• Travel Advice on a trip

• Urgent message relay

• Luggage assistance

• Dispatch of medicines not available 
locally

• Legal Assistance up to € 250

KEY EXCLUSIONS & LIMITATIONS

• With the exception of pre travel 
advice, assistance is not available 
within Country of Residence

• Global Assist provides can make 
emergency arrangements on Your 
behalf. Any shipping or other costs 
associated with arranging any 
services under these benefits will 
be charged to the Card Account 
are subject to prior authorisation 
by American Express

3

HOW TO CLAIM

In order to report a claim under Business Travel Accident and Travel  
Inconvenience, please call: +43 1 316 70 822.

In order to report a claim for Medical Assistance and Expenses please call:  
+ 43 1 316 70 822.

Please be ready to provide Your Card number, which should be used as 
Your reference number. Please ensure copies are kept of all documentation 
relating to a claim. For further details please see the ‘How to Claim’ section 
within the full Policy Terms and Conditions provided to You.  Please be 
aware that there may be other taxes or costs that are not paid through Us or 
imposed by Us.
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2. KÖTVÉNYFELTÉTELEK
A jelen Kötvényfeltételek teljes körű, részletes leírást adnak az  
American Express® Vállalati Kártyához kapcsolódó biztosítási fedezetről 
azon csoportos biztosítási kötvények értelmében, amelyeket az  
American Express Services Europe Limited az Chubb European Group 
Limited és az Inter Partner Assistance SA vállalatokkal kötött.

Ön nem jogosult szerződő félként belépni a csoportos biztosítási  
kötvényekbe, amelyeket az American Express biztosít Kártyabirtokosai 
javára.

JOGOSULTSÁG

A jelen Kötvényfeltételekben leírt biztosítási szolgáltatások teljesítése függ 
a Kártyaszámla érvényességétől és attól, hogy a Számla egyenlege be volt-e 
fizetve a Kártyabirtokosi megállapodásnak megfelelően az igényt  
keletkeztető bármely esemény időpontjáig.

Minden biztosítási szolgáltatás teljesítése függ attól, hogy az adott utazásra 
szóló jegyeket a Kártyaszámla használatával vásárolták-e meg, függetlenül 
attól, hogy Üzleti utazásról vagy Magánjellegű utazásról van-e szó. 

A jelen Kötvényfeltételekben leírt biztosítási szolgáltatások a  
Kötvényfeltételeknek megfelelően bizonyos körülmények között  
módosíthatók, visszavonhatók vagy felmondhatók. Az American Express 
bármilyen jelentős változtatás esetén legalább 60 nappal előre írásban 
értesíti Önt vagy Vállalatát. 

FELMONDÁSI JOG

Az Ön vállalata bármely időpontban felmondhatja ezt a biztosítást az Ön 
Kártyájának felmondásával.  

MEGHATÁROZÁSOK

Amikor a következő szavak félkövér szedéssel szerepelnek, a lent leírt  
jelentéssel rendelkeznek:

„American Express” az American Express Services Europe Limited  
vállalatot jelenti.

„Biztosított” a következőket jelenti:

• A 2. szakasz minden  pontjában a Kártyabirtokost.

A Kártyabirtokossal történő utazás során:

• Az Üzleti utazás során bekövetkezet balesetre/Üzleti utazásra vonatkozó 
2.1.1 szakaszban a Jogosult alkalmazottat

• Az Üzleti utazás során bekövetkezet balesetre/Magánjellegű utazásra
vonatkozó 2.1.2 szakaszban a Kártyabirtokos Partnerét és Gyermekeit, 
valamint a Jogosult alkalmazottat

• Az Utazási kellemetlenségre vonatkozó 2.2 szakaszban a Kártyabirtokos 
Partnerét

• Az Egészségügyi segítségnyújtás és költségek című 2.3 szakaszban 
a Kártyabirtokos Partnerét és Gyermekeit.

 „Jogosult alkalmazott” – kizárólag az Üzleti utazás során bekövetkezett
baleset fedezetének vonatkozásában – a Vállalat által feljogosított bármely 
más személyt (utazásra feljogosított személyt) jelenti, akinek saját Üzleti 
utazását és – adott esetben – Magánjellegű utazását a Kártyaszámlára
terhelték a Vállalat előzetes engedélyével.

„Gyermekek” alatt a Kártyabirtokos bármely gyermeke értendő (beleértve 
a mostohagyermekeket, nevelt és örökbefogadott gyermekeket), akik a 
Kártyabirtokossal együtt utaznak, jogilag a Kártyabirtokos eltartottjai, és
nincsen teljes munkaidejű munkaviszonyuk. (A „Gyermek” kifejezés – egyes 
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2. POLICY TERMS AND CONDITIONS
These Policy Terms and Conditions give full details of the insurance cover 
provided with the American Express® Corporate Green Card under the group 
policies of insurance held by American Express Services Europe  Limited with 
Chubb European Group Limited and Inter Partner Assistance S.A.  

You do not have the right to step in as a contractual party to the group  
insurance policies that American Express holds for the benefit of its  
Cardmembers.

ELIGIBILITY

The benefits described in these Policy Terms and Conditions are  dependent 
upon the Card Account being valid and the Account balance having been 
paid in accordance with the Cardmember agreement at the time of any 
incident giving rise to a claim.

All benefits are dependent on the Card Account having been used to  
purchase the travel tickets for the relevant Trip, whether a Business Trip or  a 
Personal Trip. 

The insurance benefits outlined in these Policy Terms and Conditions may 
be varied, withdrawn or cancelled in certain circumstances in accordance 
with the Policy Terms and Conditions. In the event of any material change, 
American Express will give You or Your Company at least 60 days’ written 
notice.

RIGHT TO CANCEL

Your Company may cancel this insurance by cancelling Your Card at any time. 

DEFINITIONS

Whenever the following words or phrases appear in bold, they will have 
the meaning as described below:

“HUF” shall mean Hungarian Forints. € means European Euros.

“Account” or “Card Account” means Your American Express Corporate  
Green Card or Business Travel Account.

“American Express” means American Express Services Europe Limited.

“Authorised Employee” means, applying to the Business Travel Accident 
cover only, any other person authorized by the Company (person authorized 
to travel) whose own Business Trip and, if applicable, Personal Trip has been 
charged to Card Account with the prior authorisation of the Company.

“Business Trip” means a trip taken for the purpose of furthering the  business 
of the Company that is made by Public Vehicle where the entire fare has 
been charged to the Account, prior to the incident taking place, between the 
first point of departure and the final return destination. 

“Card” means any Card issued to a Cardmember for the purpose of  
accessing the Account.

“Cardmember” means any individual who holds a Card and a valid  
Card Account. 

“Children” means any of the Cardmember’s Children (including  
step-children, fostered or adopted children), travelling with the Cardmember, 
who are legally dependent on the Cardmember and who are not in full time 
employment. (The term “Child” shall have a corresponding meaning).  
Children must be: Section 2.1.2 Business Travel Accident, Personal Trip 
under the age of the age of 23 on the first day of a Trip and under Section 2.3 
Medical Assistance and Expenses, under the age of 19 on the first day 
of a Trip.
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számban – jelentése azonos.) A Gyermekeknek a 2.1.2 Üzleti utazás során 
bekövetkezett baleset, Magánjellegű utazás szakasz alkalmazásában 23 
éves kor alattinak kell lenniük az Utazás első napján, a 2.3 Egészségügyi  
segítségnyújtás és költségek szakasz alkalmazásában pedig 19 éves kor 
alattinak kell lenniük az Utazás első napján.

A „HUF” magyar forintot jelent. Az „EUR” az európai pénznemet, az eurót 
jelenti.

„Jutalomesemény” alatt olyan utazás értendő, amelyet a Vállalat  
jutalomként ítélt oda egy vagy több alkalmazottnak a Vállalat részére végzett 
szolgálataikért vagy munkájuk során elért eredményeikért.

A „Kártya” kifejezés a Kártyabirtokos részére a Számlához való hozzáférés 
céljából kibocsátott bármely kártyát jelenti.

„Kártyabirtokos”: bármely magánszemély, aki Kártyával és érvényes  
Kártyaszámlával rendelkezik. 

„Kötvény”: a Kötvényfeltételek szerint nyújtott biztosítási fedezet.

„Kötvényfeltételek”: a jelen feltételek. 

A „Közeli hozzátartozó” kifejezés a következőt jelenti: a személy Partnerét 
vagy házastársát, aki ugyanazon a címen lakik, valamint ezen személyek 
anyját, anyósát, apját, apósát, lányát, menyét, fiát, vejét, nővérét, sógornőjét, 
fivérét, sógorát, nagyszülőjét, unokáját, mostohaanyját, mostohaapját, 
mostohanővérét, mostohafivérét, nagynénjét, nagybátyját, unokahúgát és 
unokaöccsét.

A „Közforgalmú jármű” kifejezés a következőt jelenti: bármely légi- vagy 
szárazföldi, folyami vagy tengeri járművet, amelyet viteldíjat fizető utasok 
szállítása céljából engedély alapján üzemeltetnek. A Közforgalmú jármű 
fogalma nem foglalja magában a magánúton bérelt járműveket és a  
különjáratokat.

A „Lakóhely szerinti ország” a következőt jelenti: az Ön jelenlegi lakóhelye 
szerinti országot (amelyet útlevél, tartózkodási engedély vagy más hivatalos 
okmány bemutatásával kell igazolni).

A „Magánjellegű utazás” kifejezés a következőt jelenti: az Üzleti utazás 
során (azaz egy Üzleti utazás kezdetét követően és vége előtt) tett utazást, 
amely nincs kapcsolatban a Vállalat üzleti tevékenységének előmozdításával, 
és amelyet Közforgalmú jármű igénybevételével tesznek, és a teljes utazási 
díjat a Számlára terhelték az esemény bekövetkezése előtt. Bármely 
Jutalomesemény, amelyet a Vállalat engedélyezett és a Számlára terhelt, 
Magánjellegű utazásnak minősül, akár Üzleti utazás során teszik, akár 
egyéb módon.

A „Miénk/Minket/Mi/Biztosító(k)” kifejezések a következőt jelentik: 

Acr22771967354624-1941563.pdf   1   12.04.2017   14:44

- Üzleti utazás során bekövetkezett baleset és Utazási kellemetlens ég
fedezet vonatkozásában:

Chubb European Group Limited székhelye ("Chubb"): 100 Leadenhall Street, 
London EC3A 3BP, Egyesült Királyság. A nyilvántartó cégbíróság neve: 
Companies House, cégjegyzékszáma: 1112892. A biztosító tevékenységét 
a Prudenciális Szabályozási Hatóság (Prudential Regulation Authority) 
engedélyével és a Pénzügyi Tevékenységi Hatóság (Financial Conduct 
Authority) valamint a Prudenciális Szabályozási Hatóság felügyelete 
mellett folytatja. A Chubb European Group Limited pénzügyi felügyeleti 
nyilvántartási száma: 202803. Részletes információ az alábbi honlapon 
található: www.fsa.gov.uk/register. A Chubb European Group Limited a 
szolgáltatások szabad áramlása alapján nyújt biztosítási szolgáltatásokat 
Magyarországon.

Egészségügyi segítségnyújtás és költségek vonatkozásában: Inter Partner 
Assistance (IPA) (10/11 Mary Street, Dublin 1, Írország), amely a Belg a 
Nemzeti Bank által engedélyezett Inter Partner Assistance SA („IPA” 
–  székhelye: Avenue Louise 166, bte1, 1050 Brüsszel) társaság fióktelepe. 
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“Close Relative” means a person’s partner or spouse living at the same 
address, their mother, mother-in-law, father, father-in-law, daughter, 
daughter-in-law; son, son-in-law; sister, sister-in-law, brother, brother-in-law, 
grandparent, grandchild, step-mother, step-father, step-sister, step-brother, 
aunt, uncle, niece or nephew.

“Company” means the company, business, firm, corporation, proprietorship 
or other sponsoring organisation which holds a corporate Card Account with 
American Express, pursuant to which the Card is issued to the Cardmember.

“Country of Residence” means Your current Country of Residence  
(as evidenced by production of a passport, residence visa or other official 
document).

“Home” means the principal address in Your Country of Residence.

“Insured” means:

• Under all sections in Section 2 the Cardmember.

When travelling with the Cardmember:

• Under Section 2.1.1 Business Travel Accident/Business Trip an 
Authorised Employee;

• Under Section 2.1.2 Business Travel Accident/Personal Trip means the 
Cardmember’s Partner and Children and an Authorised Employee.

• Under Section 2.2 Travel Inconvenience – the Cardmember’s Partner.

• Under Section 2.3 Medical Assistance and Expenses – the Cardmember’s 
Partner and Children.

“Our/Us/We/Insurer(s)” means: 

Acr22771967354624-1417488.pdf   1   12.04.2017   14:46

- For Business Travel Accident and Travel Inconvenience cover: 
Chubb European Group Limited registered in England & Wales number 
1112892 with registered office at 100 Leadenhall Street, London EC3A 3BP.
Authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the 
Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority. 
Chubb European Group Limited’s Financial Services Register number is 
202803. Full details can be found online at www.fca.org.uk/register. 
Chubb European Group Limited provides the insurance cover in Hungary 
on the basis of freedom of services (FOS); or

- For Medical Assistance and Expenses and Personal Belongings: Int er
Partner  Assistance (IPA),  10/11  Mary Street, Dublin 1, Ireland, which is 
a branch of Inter Partner Assistance SA (‘IPA’) of Avenue Louise 166, bte1, 
1050 Brussels, a company authorised by the National Bank of Belgium. 
Some services are provided by AXA Travel Insurance. All companies are 
members of the AXA Assistance Group.

“Partner” means the Cardmember’s domestic partner or spouse, living at 
the same address as the Cardmember.

“Personal Trip” means a trip taken during the course of a Business Trip 
(i.e. after the start but before the end of a Business Trip) which does not 
relate to furthering the business of the Company, that is made by Public 
Vehicle, where the entire fare has been charged to the Account prior to
the incident taking place. A Reward Event endorsed by the Company and 
charged to the Account constitutes a Personal Trip, whether taken within 
the course of a Business Trip or otherwise. 

“Policy” means the insurance cover provided under the Policy Terms and 
Conditions.

“Policy Terms and Conditions” means these terms and conditions. 

“Public Vehicle” means any air or land vehicle, river or sea-going vessel 
operated under licence for the transport of fare paying passengers. 
A Public Vehicle does not include vehicles hired or chartered privately.
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Egyes szolgáltatásokat az AXA Travel Insurance nyújt. Mindegyik vállalat az 
AXA Assistance Group tagja.

„Ön” a Biztosítottat jelenti.

Az „Otthon” („haza-”) a fő lakcímet jelenti az Ön Lakóhely szerinti  
országában.

A „Partner” kifejezés a Kártyabirtokos élettársát vagy házastársát jelenti, aki 
ugyanazon a címen lakik, mint a Kártyabirtokos.

A „Számla” vagy „Kártyaszámla” kifejezés az Ön American Express Vállalati 
Kártya vagy Üzleti utazás Számláját jelenti.

A „Szakorvos” kifejezés azt az orvost jelenti, akit Mi nevezünk ki bármely  
olyan szempont megítélése céljából, ahol egészségügyi szakismeret  
szükséges a jelen Kötvényfeltételek alapján.

Az „Utazás” olyan utat jelent, amely Magánjellegű utazás vagy Üzleti  
utazás az Ön Lakóhelye szerinti ország határain kívülre irányul, és  
amelynek az Ön Lakóhelye szerinti országban kell kezdődnie és  
befejeződnie; vagy az Ön Lakóhelye szerinti országban tett utazás,  
amelynek magában kell foglalnia egy repülőutat, vagy legalább egy éjszaka 
előre lefoglalt szállást az Otthontól távol. Az Önre vonatkozó fedezet  
legfeljebb 90 egymást követő napból álló utazás során érvényes az elutazás 
napjától számítva. Az említett szolgáltatások legfeljebb 183 napra érvényesek 
bármely 12 hónapos időszakban. 

Az „Üzleti utazás” kifejezés olyan utazást jelent, amelyet a Vállalat üzleti 
tevékenységének előmozdítása érdekében tesznek Közforgalmú jármű 
igénybe vételével, és amelynek kapcsán a teljes utazási díjat a Számlára 
terhelték az esemény bekövetkezése előtt, az első indulási hely és a végső 
visszatérési célállomás között. 

A „Vállalat” azon vállalatot, céget, társaságot, egyéni vállalkozást vagy más 
megbízó szervezetet jelenti, amely vállalati Kártyaszámlával rendelkezik 
az American Express vállalatnál, amely alapján a Kártyát kibocsátották a 
Kártyabirtokos részére.

BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

A jelen Kötvény alapján járó biztosítási szolgáltatások másodlagosak: Mi 
csak akkor teljesítünk bármilyen kifizetést a jelen Kötvény alapján, ha ezeket 
más biztosítás, állami juttatás vagy más megállapodás nem fedezi. Ön 
köteles értesíteni Minket ezekről, és adott esetben köteles segíteni minden 
releváns harmadik felet a megtérítés igénylésében.

Abban az esetben, ha Ön egynél több American Express által kibocsátott  
vállalati termékkel rendelkezik, az általunk fizetett összeg nem haladhatja 
meg az ezen termékek egyikéhez tartozó Kötvényfeltételekben  
meghatározott legmagasabb térítési összeget bármely adott esemény 
esetére.
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“Reward Event” means any trip awarded by the Company to one or more 
Employees to reward service to, or achievement in respect of work for,  
the Company.

“Senior Medical Officer” means Our medical practitioner, who shall be 
appointed by Us to assess any aspect of any applicable issue where medical 
expertise is required pursuant to these Policy Terms and Conditions.

“Trip” means a journey which is a Personal Trip or Business Trip outside 
Your Country of Residence which must commence and end in Your  
Country of Residence, or a journey within Your Country of Residence which 
must include a flight, or at least one night of pre-booked accommodation 
away from Home. You are covered whilst on a trip for up to 90 consecutive 
days from Your outward journey. The maximum number of days to which 
these benefits apply is 183 days in any 12 month period.

“You/Your” means the Insured.

INSURANCE BENEFITS

Insurance benefits under this Policy are secondary:  We will only pay 
amounts under this Policy if they are not covered by other insurance, state 
benefits or other agreements.  You must inform Us of these and assist any 
relevant third parties in seeking reimbursement where appropriate.

In the event of You holding more than one corporate product issued by  
American Express, We will not pay more than the highest benefit amount 
stated in one of those product’s Policy Terms and Conditions for any one 
event. 

2.1 BUSINESS TRAVEL ACCIDENT
For the benefits under this Section 2.1 to apply, travel tickets for the
Business Trip and, if applicable, any Personal Trip taken must have been 
purchased using the Card Account.

BENEFITS

2.1.1 Business Trip:

This benefit only applies to accidents occuring to the Cardmember and an 
Authorised Employee occurring during a Business Trip caused by a sudden 
identifiable violent external event that happens by chance:

1) while going directly to, or on the premises of, an airport, seaport or railway 
station for the purpose of boarding an aircraft, ship or train; or 

2) while travelling on, boarding or alighting from or being struck by 
a Public Vehicle; or

3) immediately after alighting from an aircraft, ship or train while 
on the premises of an airport, seaport or railway station.

4) immediately after leaving the premises of the airport, seaport or railway 
station following travel on a Public Vehicle where an injury is sustained 
within 30 days of the outward journey but prior to the commencement of 
the Cardmember’s and an Authorised Employee’s return Business Trip. 

The Cardmember and/or an Authorised Employee will be covered for the 
following:

HUF 25,000,000 if the Cardmember and an Authorised Employee has an  
accident during a Business Trip which within 365 days causes them to suffer:

(a) death; 

(b) the complete and permanent loss of use of any limb;
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2.1. ÜZLETI UTAZÁS SORÁN BEKÖVETKEZETT BALESET
A jelen 2.1. szakaszban meghatározott biztosítási szolgáltatások  
alkalmazhatóságához az Üzleti utazásra és – adott esetben – bármely  
Magánjellegű utazásra szóló utazási jegyeket a Kártyaszámla használatával 
kell megvásárolni.  

BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

2.1.1. Üzleti utazás:

Ez a biztosítási szolgáltatás csak a Kártyabirtokos és a Jogosult alkalmazott 
által Üzleti utazás során elszenvedett balesetre vonatkozik, amelyet  
véletlenül előforduló, váratlan, azonosítható, erőszakos külső esemény okoz:

• közvetlenül a repülőtérre, kikötőbe vagy vasútállomásra történő utazás 
során, amelynek célja repülőgépre, hajóra vagy vonatra történő felszállás; 
vagy

• Közforgalmú járművel történő utazás, beszállás vagy kiszállás során, illetve 
ilyen Közforgalmú jármű általi elgázolás miatt; vagy

• közvetlenül a repülőgépről, hajóról vagy vonatról történő kiszállást 
követően, miközben a személy még mindig a repülőtér, kikötő vagy 
vasútállomás területén tartózkodik.

• közvetlenül a repülőtérnek, kikötőnek vagy vasútállomásnak Közforgalmú 
járművel való utazást követő elhagyása után, ha a sérülést az odautazást
követő 30 napon belül, de még a Kártyabirtokos és egy Jogosult 
alkalmazott által tett Üzleti utazásról való hazaút előtt szenvedték el. 

A Kártyabirtokos és a Jogosult alkalmazott a következő esetekre 
rendelkeznek fedezettel:

25 000 000 HUF, ha a Kártyabirtokost és a Jogosult alkalmazottat baleset 
éri egy Üzleti utazás során, amelynek következtében 365 napon belül 
a következőt szenvedi el:

(a) halál; 

(b) bármely végtag használhatóságának teljes és végleges elvesztése;

(c) a következők közül egy vagy több teljes és végleges elvesztése:

i. egy kéz és egy lábfej; 

ii. mindkét kéz; vagy

iii. mindkét lábfej;

(d) a következők közül egy vagy több teljes és helyrehozhatatlan elvesztése:

i. látás; 

ii. beszédképesség; vagy

iii. hallás;

az összeg 12 500 000 HUF értékre csökken a következők közül egy vagy 
több teljes és helyrehozhatatlan elvesztése esetén:

i. egyik szem látása; 

ii. egyik fül hallása; vagy

iii. egy kéz vagy egy lábfej elvesztése;

az összeg 6 250 000 HUF értékre csökken ugyanazon a kézen egy mutatóujj 
és egy hüvelykujj teljes és helyrehozhatatlan elvesztése esetén.

A Kártyabirtokos vagy hagyatéka javára és a Jogosult alkalmazott vagy 
hagyatéka  javára Üzleti utazás során bekövetkezett balesetet követően 
kifizetett legmagasabb összeg 25 000 000 HUF. 
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(c) the complete and irrecoverable loss of one or more of:

i. one hand and one foot; 

ii. both hands; or

iii. both feet;

(d) the entire and irrecoverable loss of one or more of:

i. sight; 

ii. speech; or

iii. hearing;

(e) the amount will be reduced to HUF 12,500,000 for the entire and 
irrecoverable loss of one or more of the following:

i. sight in one eye; 

ii. hearing in one ear; or

iii. loss of one hand or one foot;

the amount will be reduced to HUF 6,250,000 for the entire and irrecover-
able loss of one or more of the loss of one index finger and thumb on the 
same hand.

The maximum amount that will be paid to the Cardmember or their estate 
and to an Authorised Employee or their estate following an accident  
occurring on a Business Trip will be HUF 25,000,000.

2.1.2 Personal Trip:

This benefit applies to the Cardmember, their Partner and Children and if 
applicable, an Authorised Employee and solely applies to accidents  
occurring during a Personal Trip caused by a sudden identifiable violent 
external event that happens by chance:

1) while going directly to, or on the premises of, an airport, seaport or railway 
station for the purpose of boarding an aircraft, ship or train; or 

2) while travelling on, boarding or alighting from or being struck by 
a Public Vehicle; or 

3) immediately after alighting from an aircraft, ship or train while 
on the premises of an airport, seaport or railway station.

The Cardmember, their Partner and Children, and if applicable an  
Authorised Employee will be covered for the following:

HUF 12,500,000 if they have an accident during a Personal Trip which within 
365 days causes them to suffer:

(a) death; 

(b) the complete and permanent loss of use of any limb;

(c) the complete and irrecoverable loss of one or more of:

i. one hand and one foot; 

ii. both hands; or

iii. both feet;

(d) the entire and irrecoverable loss of one or more of:

i. sight; 

ii. speech; or

iii. hearing;
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2.1.2 Magánjellegű utazás:

Ez a biztosítási szolgáltatás a Kártyabirtokosra, a Partnerére és  
a Gyermekeire, illetve adott esetben a Jogosult alkalmazottra, és kizárólag 
Magánjellegű utazás során elszenvedett balesetekre vonatkozik, amelyet 
véletlenül előforduló, váratlan, azonosítható, erőszakos külső esemény okoz:

1) közvetlenül a repülőtérre, kikötőbe vagy vasútállomásra történő utazás 
során, amelynek célja  repülőgépre, hajóra vagy vonatra történő felszállás; 
vagy

2) Közforgalmú járművel történő utazás, a járműre történő beszállás vagy
kiszállás során, illetve ilyen Közforgalmú jármű általi elgázolás miatt; vagy

3) közvetlenül a repülőgépről, hajóról vagy vonatról történő kiszállást 
követően, miközben a személy még mindig a repülőtér, kikötő vagy 
vasútállomás területén tartózkodik;

A Kártyabirtokos, a Partnere és a Gyermekei, és – adott esetben –  
a Jogosult alkalmazott a következő esetekre rendelkeznek fedezettel:

12 500 000 HUF, ha baleset éri őket egy Magánjellegű utazás során,  
amelynek következtében 365 napon belül a következőt szenvedik el:

(a) halál; 

(b) bármely végtag használhatóságának teljes és végleges elvesztése;

(c) a következők közül egy vagy több teljes és végleges elvesztése:

i. egy kéz és egy lábfej; 

ii. mindkét kéz; vagy

iii. mindkét lábfej;

(d) a következők közül egy vagy több teljes és helyrehozhatatlan elvesztése:

i. látás; 

ii. beszédképesség; vagy

iii. hallás;

az összeg 6 250 000 HUF értékre csökken a következők közül egy vagy több 
teljes és helyrehozhatatlan elvesztése esetén:

i. egyik szem látása; 

ii. egyik fül hallása; vagy

iii. egy kéz vagy egy lábfej elvesztése;

az összeg 3 125 000 HUF értékre csökken ugyanazon a kézen egy mutatóujj 
és egy hüvelykujj teljes és helyrehozhatatlan elvesztése esetén.

A Kártyabirtokos, a Partnere és a Gyermekei, és – a megfelelő esetben  
– a Jogosult alkalmazott vagy ezek hagyatéka  javára Magánjellegű utazás
során bekövetkezett balesetet követően kifizetett legmagasabb összeg 
12 500 000 HUF lehet.

16 éven aluli Gyermek halála esetén a biztosítási térítés 5 000 000 HUF 
értékre csökken. 
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(e) the amount will be reduced to HUF 6,250,000 for the entire and 
irrecoverable loss of one or more of the following:

i. sight in one eye; 

ii. hearing in one ear; or

iii. loss of one hand or one foot;

the amount will be reduced to HUF 3,125,000 for the entire and  
irrecoverable loss of one or more of the loss of one index finger and thumb on 
the same hand.

The maximum amount that will be paid to Cardmember, their Partner and 
Children, and if applicable an Authorised Employee or their estate following 
an accident occurring on a Personal Trip will be HUF 12,500,000.

The benefit amount for the death of a Child under the age of 16 is reduced to 
HUF 5,000,000.

EXCLUSIONS 

General Exclusions to Worldwide Travel Insurance listed in Section 2.4 
apply to all travel insurance benefits.  The following exclusions apply only 
to this Business Travel Accident Section 2.1.

You will not be covered in respect of the following:

1) Any claim related directly or indirectly to any physical defect, or infirmity 
which existed before the start of the relevant Business Trip, or Personal 
Trip if solely attending a Reward Event.

2) Suffering from sickness or disease not directly resulting from an accident.

3) Any claim relating to paid work with hands-on involvement in the 
installation, assembly, maintenance or repair of electrical, mechanical or 
hydraulic plant, (other than in a purely managerial, supervisory, sales or 
administrative capacity), or the undertaking of any trade as a plumber, 
electrician, lighting or sound technician, carpenter, painter/decorator or 
builder, or manual labour of any kind or any other work-related accident.

4) Any claim for an accident occurring during the course of everyday travel to 
and from work or an authorised or legitimate leave of absence, or a trip 
which is not a Business Trip or a Personal Trip. 

5) Participating in any sports and activities other than golf, leisure running or 
jogging, racquet sports, use of a gym and swimming.

6) Participating in or training for any professional sports.

7) Service in the military, naval or air services of any country.

8) Participation in any military, police or fire-fighting activity.

9) Activities undertaken as an operator or crew member of any 
Public Vehicle.

10) Any accident whilst on any aircraft other than a scheduled flight operated 
by a licensed commercial airline company.

11) Flying in military aircraft or any aircraft which requires special permits 
or waivers.

12) Not taking reasonable care or injuries caused by Your negligence or 
failure to follow the laws and regulations of the country where You are 
travelling.

13) Any fraudulent, dishonest or criminal act committed by You or anyone 
with whom You are in collusion.

14) Self-inflicted injuries except where trying to save human life.

15) Suicide or attempted suicide.

16) Declared or undeclared war.
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KIZÁRÁSOK  

A Globális utazási biztosításra vonatkozóan a 2.4. szakaszban felsorolt 
Általános korlátozások az összes utazási biztosítási szolgáltatásra  
érvényesek. A következő kizárások csak a jelen szakaszra (2.1 Üzleti 
utazás során bekövetkezett baleset) érvényesek.

A biztosítás nem fedezi Önnek a következő eseteket:

1) Bármely igény, amely közvetlenül vagy közvetve olyan fizikai 
fogyatékossággal vagy betegséggel kapcsolatos, amely már fennállt az 
adott Üzleti utazás vagy Magánjellegű utazás megkezdése előtt, ha 
csupán Jutalomeseményen való részvételről van szó.

2) Nem közvetlenül balesetből származó betegség vagy megbetegedés.

3) Bármilyen, a következőkhöz kapcsolódó igény: elektromos, mechanikus 
vagy hidraulikus létesítmény telepítésében, összeállításában, 
karbantartásában vagy javításában történő aktív részvétellel járó fizetett 
munka (kivéve a tisztán vezetői, felügyeleti, értékesítési vagy 
adminisztratív minőségben történő részvételt); bármilyen tevékenység 
vízvezeték-szerelőként, villanyszerelőként, fény- vagy hangtechnikusként, 
ácsként, festőként/dekoratőrként vagy építőként; bármilyen fizikai munka, 
illetve bármilyen munkabaleset.

4) Bármely igény, amely a munkába vagy munkából történő mindennapi 
utazással, vagy a munkából való engedélyezett és jogszerű távolmaradással, 
vagy Üzleti utazásnak vagy Magánjellegű utazásnak nem minősülő 
utazással kapcsolatos.

5) Bármilyen sportban és tevékenységben történő részvétel, a golf, 
szabadidős futás vagy kocogás, a tenisz és a hasonló ütővel játszott 
sportok, edzőterem használata és az úszás kivételével.

6) Bármely professzionális sportban történő részvétel vagy edzés.

7) Bármely ország katonai, haditengerészeti vagy légierőiben való szolgálat.

8) Részvétel bármely katonai, rendőrségi vagy tűzoltósági tevékenységben.

9) Bármely Közforgalmú jármű üzemeltetőjeként vagy személyzetének 
tagjaként végzett tevékenységek.

10) Bármilyen légi járművön elszenvedett baleset, az engedéllyel rendelkező 
kereskedelmi légitársaságok által indított menetrend szerinti 
repülőjáratok kivételével.

11) Katonai légi járművön vagy olyan légi járművön történő repülés, amelyhez 
különleges engedélyek vagy jogról való lemondások szükségesek.

12) Ésszerű gondosság tanúsításának elmulasztása, illetőleg olyan sérülések, 
amelyek oka az Ön gondatlansága vagy azon ország jogszabályai és 
szabályozásai betartásának elmulasztása, amelyben Ön utazik.

13) Ön vagy Önnel szövetkező személy által elkövetett bármilyen csalárd, 
visszaélésszerű vagy büntetendő cselekmény.

14) Önmagának okozott sérülések, kivéve, ha ezeket emberi élet 
megmentésére tett kísérlet során szenvedte el.

15) Öngyilkosság vagy öngyilkossági kísérlet.

16) Háború, hadüzenettel vagy anélkül.

17) Terrorcselekmény (kivéve menetrend szerinti járaton történő utazás 
közben) a Magánjellegű utazás vagy Üzleti utazás során.

18) Bármely veszélyes biológiai, kémiai, nukleáris vagy radioaktív, szilárd, 
folyékony vagy gáznemű hatóanyag tényleges, állítólagos vagy fenyegető 
felszabadulása, szétszóródása, szivárgása, vándorlása, megszökése vagy 
kiengedése, vagy ilyennek való kitettség.
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17) An act of terrorism (except while travelling on a scheduled flight) during 
a Personal Trip or Business Trip.

18) The actual, alleged or threatened discharge, dispersal, seepage, 
migration, escape, release of or exposure to any hazardous biological, 
chemical, nuclear or radioactive solid, liquid or gaseous agent.

19) Injuries or accidents which occur while under the influence of alcohol 
(above the legal driving limit) or drugs unless as prescribed by 
a registered medical practitioner.

20) Trips in, or booked to, countries or any part of any country to which 
a government agency has advised against travel or all but essential travel.

2.2 TRAVEL INCONVENIENCE 

For the benefits under this Section 2.2 to apply, the original travel tickets 
must have been purchased using the Card Account, the Company’s  
American Express Business Travel Account. 

Your travel, refreshment and accommodation costs, and the purchase of 
essential items covered under this Travel Inconvenience Section 2.2 must be 
charged to Your Card to be eligible for reimbursement, unless payment with 
Your Card is not possible due to local merchant acceptance. Benefits apply 
to the Cardmember. 

YOUR BENEFITS

Travel Inconvenience benefits under this Section 2.2 are provided to cover 
any flight between named commercial airports, on an aircraft operated by an 
airline licensed by the relevant authorities for air transportation of fare paying 
passengers whilst on a Business Trip or Personal Trip. 

1) You will be reimbursed for necessary additional travel, refreshment and 
accommodation costs incurred prior to Your actual flight departure if:

(a) Up to HUF 130,000 per event (Delay, Cancellation, Overbooking) if
Your flight is delayed, cancelled, and no alternative is made available 
within 4 hours of the published departure time;

(b) Up to HUF 65,000 per event (Missed connection) as a result of a delay 
to Your incoming connecting flight, You miss Your onward connecting
flight and no alternative is made available within 4 hours of the 
published departure time.

2) You will be reimbursed for the purchase of essential items of toiletries 
and clothing:

(a) (Baggage delay) up to HUF 65,000 per event if Your checked in 
baggage has not arrived at Your destination airport within 6 hours of 
Your arrival;

(b) (Extended baggage delay) up to an additional HUF 250,000 per event 
if Your checked in baggage has still not arrived at Your destination
airport within 48 hours of Your arrival.

EXCLUSIONS 

General Exclusions to Worldwide Travel Insurance listed in Section 2.4 
apply to all travel insurance benefits. The following exclusions apply only 
to this Travel Inconvenience Section 2.2.

You will not be covered in respect of the following:

1) Under missed connection, claims where insufficient time has been allowed 
to arrive to connect with Your ongoing flight.

2) Additional costs where the airline has offered alternative travel 
arrangements or accommodation and these have been refused or where 
such additional costs have not been charged to Your Card.
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19) Olyan sérülések és balesetek, amelyek (a járművezetéshez 
engedélyezettet meghaladó mértékű) alkoholos befolyásoltság, illetve 
drog vagy gyógyszer hatása alatt következnek be, kivéve, ha ezt engedél-
lyel praktizáló orvos írta fel.

20) Utazások megtétele, illetve utazások foglalása bármely olyan országba 
vagy azok bármely részébe, ahová történő utazást valamely kormányzati 
hatóság nem tanácsolja, vagy ahová kizárólag létfontosságú utazást 
javasol. 

2.2 UTAZÁSI KELLEMETLENSÉG 

A jelen 2.2. szakaszban foglalt biztosítási szolgáltatások csak akkor  
érvényesek, ha az utazásra szóló eredeti jegyeket a Kártyaszámla  
használatával vásárolták meg. 

Az Ön utazási költségeit, a frissítők és a szállás költségét, valamint  
a halaszthatatlan cikkek megvásárlását, amelyekre a jelen 2.2. Utazási  
kellemetlenség szakasz fedezete kiterjed, az Ön Kártyájára kell terhelni 
a megtérítésre való jogosultság érdekében, kivéve, ha az Ön Kártyájával 
történő fizetés egy adott kereskedőnél az elfogadás hiánya miatt nem  
lehetséges. A jelen szakasz szerinti biztosítási szolgáltatások kizárólag  
a Kártyabirtokosra vonatkoznak.

AZ ÖN RÉSZÉRE JÁRÓ BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

A jelen 2.2. szakasz alapján Utazási kellemetlenség esetére szóló biztosítási 
szolgáltatások fedezetet biztosítanak bármely repülőjáratra hivatalos  
kereskedelmi repülőterek között, olyan légi járművekre, amelyeket az 
illetékes hatóságok által kiadott engedéllyel rendelkező légitársaság viteldíjat 
fizető utasok légi szállítása céljából üzemeltet, Üzleti utazás vagy  
Magánjellegű utazás esetén. 

1) Ön számára megtérítésre kerülnek a szükségessé váló további utazási 
költségek, frissítők és szállás költsége, amelyek az Ön repülőjárata
tényleges indulását megelőzően merülnek fel, a következő esetekben:

(a) Eseményenként (Késés, Törlés, Túlfoglalás) legfeljebb 130 000 HUF, ha 
az Ön repülőjárata késik, vagy azt törlik, és nem kínálnak fel alternatívát 
a meghirdetett indulási időponttól számított 4 órán belül;

(b) Eseményenként (Lekésett csatlakozás) legfeljebb 65 000 HUF, ha az 
Ön beérkező csatlakozó repülőjárata késése miatt Ön lekési az Ön
további csatlakozó repülőjáratát, és nem kínálnak fel alternatívát a 
meghirdetett indulási időponttól számított 4 órán belül.

2) Ön számára megtérítésre kerül a nélkülözhetetlen piperecikkek és 
ruházati cikkek vásárlása:

(a) (Poggyászkésés) esetén esetenként legfeljebb 65 000 HUF összegig, 
ha az Ön feladott poggyásza nem érkezett meg az Ön érkezési
repülőterére az Ön érkezését követő 6 órán belül;

(b) (Jelentős poggyászkésés) esetén esetenként további legfeljebb 
250 000 HUF összegig, ha az Ön feladott poggyásza még mindig nem 
érkezett meg az Ön érkezési repülőterére az Ön érkezését követő
48 órán belül.
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3) Baggage delay or extended baggage delay on the final leg of 
Your Business Trip, or of a Personal Trip which does not form part of 
a Business Trip. 

4) Under baggage delay and extended baggage delay, items that are not 
immediately necessary for Your Trip.

5) Items purchased after Your baggage has been returned to You.

6) Failure to obtain a Property Irregularity Report from the relevant airline 
authorities confirming Your missing baggage at Your destination.

7) Where You voluntarily accept compensation from the airline in exchange 
for not travelling on an overbooked flight.

8) Costs which are recoverable from any other source.

9) Not taking reasonable care of Your baggage.

10) Industrial action which has commenced or has been announced prior to 
booking Your flight.

11) Confiscation or destruction of Your baggage by any government, customs 
or public authority.

2.3 MEDICAL ASSISTANCE AND EXPENSES 
IMPORTANT: Only the Insured who are under the age of 70 throughout the 
Trip, are eligible to receive the Medical Assistance and Expenses benefits  
under this Section 2.3. The benefits in this Section 2.3 apply to the 
Cardmember, their Partner and Children.

Benefits in this Section 2.3 are dependent on the Card Account having been 
used to purchase the travel tickets for the relevant Trip, whether a Business 
Trip or a Personal Trip.

All costs must be approved in advance by Us.  
If You have an accident or You are ill during Your  Business Trip or Personal 
Trip, contact Us as soon as You can on  + 43 1 316 70 822. By contacting 
Us, We will, where possible, arrange everything necessary for You including 
seeing a doctor or other medical professional, admission to hospital and 
Your medical treatment. We will also pay for necessary expenses which have 
been approved by Our Senior Medical Officer. When You have recovered 
sufficiently, and if necessary, We will arrange for Your travel Home.

YOUR BENEFITS

The maximum amount that We will pay under this section is:

• Up to € 120,000 if You are hospitalised, 

• Up to € 16,000 for outpatient treatment with an excess of € 80 per 
person per incident. 

You will be covered for the following:

1) Medical treatment: Necessary medical, surgical and hospital costs as 
a result of You becoming ill or being injured during Your Business Trip or
Personal Trip. In order for Us to evaluate the facts of the medical situation, 
You must release Your treating physician and Your registered medical
practitioners from their doctor/patient confidentiality and give them 
consent to supply Us with copies of Your medical files and records and to 
discuss with our Senior Medical Officer details of Your treatment.

2) Transport to hospital: Necessary costs for transporting or transferring You
to the nearest adequately equipped hospital if free transport is not 
available.

3) Your travel Home after treatment: We will arrange and pay for necessary 
costs including a medical escort for Your journey Home.

4) Return Home of Your travelling companions: The cost of an economy
flight or standard rail ticket if their original means of transportation Home
cannot be used.
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KIZÁRÁSOK  

A Globális utazási biztosításra vonatkozóan a 2.4. szakaszban  
felsorolt Általános korlátozások valamennyi utasbiztosítási szolgáltatásra 
érvényesek. A következő kizárások csak a jelen szakaszra (2.2 Utazási 
kellemetlenség) érvényesek.

A biztosítás nem fedezi Önnek a következőket:

1) Lekésett csatlakozás esetén azon igények, amelyek esetében nem volt 
elegendő idő biztosítva az Ön további repülőjáratára való átszállásra.

2) További költségek, ha a légitársaság alternatív utazási megoldásokat vagy 
szállást kínált fel, és ezeket elutasították, vagy ha ilyen további költségeket 
nem az Ön Kártyájára terhelték.

3) Poggyászkésés vagy jelentős poggyászkésés az Ön Üzleti utazása vagy 
Üzleti utazás részét nem képező Magánjellegű utazása utolsó
útszakaszán. 

4) Poggyászkésés vagy jelentős poggyászkésés esetén az Ön utazásához 
nem azonnal szükséges cikkek.

5) Azok a cikkek, amelyeket az Ön poggyászának Önhöz történő 
visszajuttatását követően vásároltak.

6) Tulajdonnal kapcsolatos rendellenességi jelentés beszerzésének 
elmulasztása az illetékes légitársaság képviselőitől az Ön hiányzó 
poggyászának igazolására az Ön célállomásán.

7) Amennyiben Ön önkéntesen kártérítést fogad el a légitársaságtól egy 
túlfoglalt repülőjáraton való utazásról történő lemondásért cserébe.

8) Bármely más forrásból megtéríttethető költségek.

9) Ésszerű gondosság elmulasztása az Ön poggyászával kapcsolatban.

10) Sztrájk vagy hasonló szervezett fellépés, amelyet az Ön repülőjárata 
lefoglalását megelőzően kezdtek meg vagy jelentettek be.

11) Az Ön poggyászának bármely kormányzati, vám- vagy közhatóság által 
történő elkobzása vagy megsemmisítése.

2.3. EGÉSZSÉGÜGYI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS KÖLTSÉGEK  
FONTOS: Csak azon Biztosított jogosult az „Egészségügyi segítségnyújtás 
és költségek“ biztosítási szolgáltatásra a jelen 2.3. szakasz alapján, aki az 
Utazás teljes időtartama alatt 70 év alatti életkorú. A jelen 2.3. szakaszban 
foglalt biztosítási szolgáltatások Kártyabirtokosra, a Partnerére és  
a Gyermekeire vonatkoznak. 

A jelen 2.3. szakaszban tárgyalt minden biztosítási szolgáltatás teljesítése 
annak függvénye, hogy az adott utazásra szóló jegyeket a Kártyaszámla 
használatával vásárolták-e meg, függetlenül attól, hogy Üzleti utazásról vagy 
Magánjellegű utazásról van-e szó.

Valamennyi költség tekintetében a Mi előzetes jóváhagyásunkra van szükség.

Ha Ön balesetet szenved vagy megbetegszik Üzleti utazása vagy  
Magánjellegű utazása során, vegye fel a kapcsolatot Velünk az Ön számára 
lehetséges legkorábbi időpontban a + 43 1 316 70 822 telefonszámon.  
A Velünk való kapcsolatfelvételt követően lehetőség szerint Mi fogunk 
minden szükséges teendőt megszervezni Önnek, beleértve az orvos vagy 
más egészségügyi szakember általi vizsgálatot, a kórházba történő felvételt 
és az Ön orvosi kezelését. Mi fogjuk fizetni azokat a szükséges költségeket is, 
amelyeket a Mi Szakorvosunk jóváhagyott. Amikor Ön megfelelően rendbe 
jött, és ha szükséges, Mi szervezzük meg az Ön Hazautazását is. 
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5) Dental treatment: Up to € 200 for emergency dental costs.

6) Friend or relative to extend their stay during Your treatment: Up to € 80 
a night (maximum 5 nights) towards their meals and accommodation 
costs until Our Senior Medical Officer advises that You no longer require 
further treatment on Your Business Trip or Personal Trip.

7) Friend or relative to visit You in hospital for more than 7 consecutive days: 
If You are travelling alone, the cost of an economy flight or standard rail
ticket for a friend or relative visiting You in hospital, or during Your
recovery. The benefit will cease when You return to Your Country 
of Residence.

8) Extend Your stay following medical treatment: Up to € 80 a night in total 
(maximum 5 nights) towards meals and accommodation costs for You
and one other person if Our Senior Medical Officer advises You to extend 
Your stay after Your treatment.

9) Return Home of Your Children under 15: Economy class ticket for a friend 
or relative to collect and bring Home Your Children if You are unable to
care for them and if required the cost of an economy class ticket for each 
Child to return Home.

10) Funeral and burial expenses: If You die whilst on a Business Trip or
Personal Trip, We will pay for either transportation of Your remains 
Home or up to € 2,400 for local cremation or burial.

11) Necessary travel expenses for emergency return and if necessary 
resumption a Business Trip or Personal Trip due to the unforeseen
hospitalisation or death of a Close Relative; or severe damage to Your 
Home or Your business premises if the damage caused is likely to be 
more than € 1,600 and Your presence is required by a local authority.

EXCLUSIONS 

General Exclusions to Worldwide Travel Insurance listed in Section 2.4 
apply to all travel insurance benefits. The following exclusions apply only 
to this Medical Assistance and Expenses Section 2.3.

You will not be covered in respect of the following::

1) The first € 80 of a claim per claim incident for outpatient treatment costs.

2) Costs not approved by Our Senior Medical Officer.

3) Treatment that Our Senior Medical Officer considers can be reasonably 
delayed until Your return to Your Country of Residence.

4) Medical, dental treatment, funeral and burial expenses within 
Your Country of Residence.

5) Treatment that can be provided free or at a reduced cost by a state benefit 
provider or equivalent, unless otherwise agreed by Us.

6) Costs after the date Our Senior Medical Officer tells You that You should 
return Home.

7) Costs where You have refused to follow the advice of Our Senior 
Medical Officer.

8) Treatment or costs incurred for cosmetic reasons unless Our Senior 
Medical Officer agrees that such treatment is necessary as a result of 
a medical emergency.

9) Treatment that was planned or could reasonably have been foreseen, 
before Your Trip.

10) Coffins or urns in excess of minimum international airline standards.

11) Participating in any sports and activities other than golf, leisure running 
or jogging, racquet sports, use of a gym and swimming.
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AZ ÖN RÉSZÉRE JÁRÓ BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

Az Általunk ezen szakasz alapján fizetett legmagasabb összeg:

• Legfeljebb 120 000 EUR, ha Ön kórházba kerül 

• Legfeljebb 16 000 EUR járóbeteg-kezelés esetén, személyenként 80 EUR 
önrésszel. 

A biztosítás a következőket fedezi Önnek:

1) Egészségügyi kezelés: Szükségessé váló egészségügyi, sebészeti és 
kórházi költségek, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön megbetegedett
vagy megsérült az Ön Üzleti utazása vagy Magánjellegű utazása során. 
Annak érdekében, hogy Mi kiértékelhessük az egészségügyi helyzet
körülményeit, Ön köteles felmenteni az Ön kezelőorvosát és az Ön
engedéllyel praktizáló orvosait az orvos/beteg titoktartási kötelezettségük 
alól, és köteles hozzájárulását adni számukra, hogy megküldjék Részünkre
az Ön egészségügyi aktáit és nyilvántartásait, valamint megbeszéljék a mi 
Szakorvosunkkal az Ön kezelésének részleteit.

2) Kórházba szállítás: Az Ön legközelebbi megfelelően felszerelt kórházba 
történő szállításának vagy továbbvitelének szükséges költségei, ha 
ingyenes szállítási lehetőség nem áll rendelkezésre.

3) Az Ön hazautazása a kezelést követően: Mi szervezzük meg az Ön 
hazautazását, és fizetjük a szükséges költségeket, beleértve egy 
egészségügyi kísérőt.

4) Az Ön útitársainak hazatérése: Egy repülőjárat turistaosztályán történő 
utazás vagy sztenderd vonatjegy költsége, ha a hazautazásukra eredetileg 
tervezett közlekedési eszköz nem használható.

5) Fogászati kezelés: Legfeljebb 200 EUR sürgősségi fogászati költségekre.

6) Az Ön kezelése közben tartózkodását meghosszabbító barát vagy
hozzátartozó: Éjszakánként legfeljebb 80 EUR (legfeljebb 5 éjszaka)
étkezési és szállásköltségük fedezésére, amíg a Mi Szakorvosunk azt
tanácsolja, hogy Önnek már nincs szüksége további kezelésre az Ön Üzleti 
utazása vagy Magánjellegű utazása során.

7) Önt a kórházban 7 egymást követő napot meghaladó időtartamban 
meglátogató barát vagy hozzátartozó: Ha Ön egyedül utazik, egy 
repülőjárat turistaosztályán történő utazás vagy sztenderd vonatjegy 
költsége az Önt a kórházban vagy az Ön lábadozása során meglátogató 
barát vagy hozzátartozó részére. A biztosítási szolgáltatás megszűnik, 
amikor Ön visszatér az Ön Lakóhelye szerinti országba.

8) Az Ön tartózkodásának meghosszabbítása a kezelést követően: 
Éjszakánként legfeljebb 80 EUR (legfeljebb 5 éjszaka) étkezési és
szállásköltség fedezésére Ön és egy másik személy részére, ha a Mi 
Szakorvosunk azt tanácsolja, hogy Ön hosszabbítsa meg az Ön
tartózkodását az Ön kezelését követően.

9) Az Ön 15 év alatti Gyermekeinek hazatérése: Turistaosztályra szóló jegy 
egy barát vagy hozzátartozó részére abból a célból, hogy hazavigye 
Gyermekeit, amennyiben Ön nem képes gondoskodni róluk, és szükség 
esetén egy-egy turistaosztályra szóló jegy költsége minden Gyermek
számára a hazautazáshoz.

10) Temetési költségek: Ha Ön meghal az Üzleti utazás vagy
Magánjellegű utazás során, Mi fizetjük az Ön földi maradványainak
hazaszállítását, vagy legfeljebb 2 400 EUR erejéig a helyben történő 
elhamvasztását vagy temetését.

11) A sürgős visszatérés és – szükség esetén – az Üzleti utazás vagy
Magánjellegű utazás újrakezdése érdekében szükségessé váló utazási
költségek Közeli hozzátartozó előre nem látható kórházba kerülése vagy 
halála esetén; illetőleg az Ön otthona vagy az Ön üzleti telephelye súlyos
károsodása esetén, ha az okozott kár valószínűleg meghaladja az 
1 600 EUR összeget, és az Ön jelenlétét egy helyi hatóság megköveteli.
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2.4 GENERAL EXCLUSIONS TO WORLDWIDE TRAVEL 
INSURANCE

The following exclusions apply to all of this Section 2 – Worldwide Travel 
Insurance.

You will not be paid for claims directly or indirectly as a result of:

1) Not following the advice or instructions of Us or Our Senior Medical Officer.

2) Participating in or training for any professional sports, racing (other than 
on foot), motor rallies and motor competitions, or any tests for speed or 
endurance.

3) Paid work with hands-on involvement in the installation, assembly, 
maintenance or repair of electrical, mechanical or hydraulic plant, (other 
than in a purely managerial/supervisory, sales or administrative 
capacity), or the undertaking of any trade as a plumber, electrician, 
lighting or sound technician, carpenter, painter/decorator or builder, or 
manual labour of any kind.

4) Not taking reasonable care of Yourself and Your personal belongings.

5) Your self-inflicted injuries except when trying to save human life.

6) Your injuries caused by Your negligence or failure to follow the laws and 
regulations of the country where You are travelling.

7) Fear of flying or travelling on other modes of transport.

8) Your suicide or attempted suicide.

9) Your injuries or accidents which occur as a result of drug or alcohol abuse, 
or while under the influence of alcohol (above the local legal driving limit) 
or drugs unless as prescribed by a registered medical practitioner.

10) Pre-existing medical conditions known to You, when You apply for Your
Card, or prior to booking Your Trip, whichever is the most recent, for
which You: 

(a) have attended a hospital as an in-patient during the last 12 months;

(b) are awaiting test results or on a waiting list for an operation, 
consultation or investigation;

(c) have commenced or changed medication or treatment within the 
last three months;

(d) require a medical, surgical or psychiatric check up every twelve 
months or more frequently;

(e) have been given a terminal prognosis;

(f) know of any reason, which may necessitate any Trip to be cancelled 
or cut short.

11) Travelling against the advice of a registered medical practitioner.

12) Industrial action which has commenced or has been announced prior 
to booking Your Trip.

13) Trips in, or booked to, countries or any part of any country to which 
a government agency has advised against travel or all but essential travel. 

14) Any fraudulent, dishonest or criminal act committed by You, or anyone 
with whom You are in collusion.

15) Confiscation or destruction of Your personal belongings by any 
government, customs or public authority.

16) Terrorist activities except while on a Public Vehicle.

17) Declared or undeclared war or hostilities.

18) Actual or alleged exposure to biological, chemical, nuclear or radioactive 
material or substance.
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KIZÁRÁSOK  

A Globális utazási biztosításra vonatkozóan a 2.4. szakaszban felsorolt 
Általános korlátozások valamennyi utazási biztosítási szolgáltatásra 
alkalmazandók. A következő kizárások csak a jelen szakaszra  
(2.3 Egészségügyi segítségnyújtás és költségek) érvényesek.

A biztosítás a következőket nem fedezi Önnek:

1) Igényt kiváltó eseményenként az igény első 80 EUR összege a járóbeteg
-kezelés költségei esetén.

2) A Mi Szakorvosunk által jóvá nem hagyott költségek.

3) Olyan kezelések, amelyek a Mi Szakorvosunk véleménye szerint ésszerű 
módon halasztható, amíg Ön visszatér az Ön Lakóhelye szerinti országba.

4) Egészségügyi, fogászati kezelés, temetési költségek az Ön Lakóhelye 
szerinti országban.

5) Állami szolgáltatótól ingyenesen vagy alacsonyabb költségek mellett 
igénybe vehető kezelés, kivéve a Velünk való eltérő megállapodás esetét.

6) Azon dátumot követő költségek, amikor a Mi Szakorvosunk közli Önnel, 
hogy Önnek haza kellene utaznia.

7) Azon költségek, amelyek esetében Ön megtagadta a Mi Szakorvosunk 
tanácsainak követését.

8) Kozmetikai okokból felmerülő kezelés vagy költségek, kivéve ha a Mi 
Szakorvosunk egyetért azzal, hogy az ilyen kezelés egészségügyi 
vészhelyzet nyomán szükséges.

9) Az Ön Utazása előtt tervezett vagy ésszerű módon előre látható kezelés.

10) A légitársaságok minimális nemzetközi szabványait meghaladó koporsók 
vagy urnák.

11) Bármilyen sportban és tevékenységben történő részvétel, a golf, 
szabadidős futás vagy kocogás, a tenisz és a hasonló ütővel játszott 
sportok, edzőterem használata és az úszás kivételével.

2.4 ÁLTALÁNOS KIZÁRÁSOK A GLOBÁLIS UTAZÁSI 
BIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓAN

A következő kizárások a jelen 2 – Globális utazási biztosítás szakasz egészére 
érvényesek.

Ön nem jogosult térítésre olyan igények miatt, amelyek közvetlenül vagy 
közvetve az alábbiakból erednek:

1) A Mi vagy a Mi Szakorvosunk tanácsának vagy utasításainak be nem 
tartása.

2) Részvétel bármilyen professzionális sportban, (nem gyalogos) 
versenyzésben, ralin és autóversenyeken, vagy bármely sebességi vagy 
kitartási teszten, illetve ilyenekre való edzés.

3) Elektromos, mechanikus vagy hidraulikus létesítmény telepítésében, 
összeállításában, karbantartásában vagy javításában történő aktív 
részvétellel járó fizetett munka (kivéve a tisztán vezetői, felügyeleti,  
értékesítési vagy adminisztratív minőségben történő részvételt);  
bármilyen tevékenység vízvezeték-szerelőként, villanyszerelőként,  
fény-vagy hangtechnikusként, ácsként, festőként/dekoratőrként vagy 
építőként; bármilyen fizikai munka, illetve bármilyen munkabaleset.

4) Ésszerű gondosság elmulasztása Önnel és az Ön személyes tulajdonával 
kapcsolatban.

5) Önmagának okozott sérülések, kivéve, ha ezeket emberi élet 
megmentésére tett kísérlet során szenvedte el.
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19) Costs which are recoverable from any other source.

20) Travelling or attempting to travel without appropriate and valid travel 
documentation, including but not limited to passports and visas.

21) Your failure to take, properly or at all, any vaccinations or medication 
advised for Your Trip. 

3. GLOBAL ASSISTANCE 
This section details the Global Assist service which is provided by AXA Travel 
Insurance (ATI), a part of the AXA Assistance Group. ATI’s registered address 
is 10/11 Mary Street, Dublin 1, Ireland.

The Global Assist helpline provides immediate assistance in an emergency 
when travelling outside of the Country of Residence and is available  
exclusively to Cardmembers. It operates 24 hours a day, 365 days a year on 
+ 48 22 529 84 87.

DEFINITIONS

Whenever the following words or phrases appear in bold, they will have the 
meaning as described below:

“American Express” means American Express Services Europe Limited.

 “ATI” means the service provider, AXA Travel Insurance, 10/11 Mary Street, 
Dublin 1, Ireland. 

“Card” means an American Express Card issued to a Cardmember for the 
purpose of accessing the Card Account.

“Card Account” means Your American Express Card Account on which the 
Card is issued.

“Cardmember/ You/ Your” means any individual who holds a valid Card or 
whose trip has been charged to a Business Travel Account. 

“Country of Residence” means Your current Country of Residence (as 
evidenced by production of a passport, residence visa or other official 
document).

YOUR BENEFITS

Global Assist can make emergency arrangements on Your behalf. Any cash 
advances, medical requirements, shipping or other costs associated with 
arranging any services will be charged to the Card Account and are subject 
to prior authorisation by American Express.

PRE TRAVEL ADVICE

Before and during Your trip ATI will provide You with information on:

1) preparing a journey;

2) visas, passports;

3) inoculation requirements for foreign travel;

4) customs and duty regulations;

5) foreign exchange rates and value added taxes;

6) American Express Travel Service Offices worldwide.

TRAVEL ADVICE ABROAD

During Your trip abroad ATI will provide:

1) referrals to Embassies or Consulates;

2) referrals to interpreters;

3) dispatch of an interpreter;
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6) Az Ön olyan sérülései, amelyek oka az Ön gondatlansága vagy azon 
ország jogszabályai és szabályozásai betartásának elmulasztása, 
amelyben Ön utazik.

7) A repüléstől vagy más közlekedési eszközökön történő utazástól való 
félelem.

8) Az Ön öngyilkossága vagy öngyilkossági kísérlete.

9) Az Ön olyan sérülései és balesetei, amelyek gyógyszerrel, kábítószerrel 
vagy alkohollal való visszaélés, (a helyi törvények által járművezetéshez 
engedélyezett maximális mértéket meghaladó) alkoholos befolyásoltság, 
kábítószer vagy gyógyszer hatása alatt történnek, kivéve, ha azt 
engedéllyel praktizáló orvos írta fel.

10) Már fennálló egészségügyi problémák, amelyekről Önnek tudomása volt, 
amikor Ön az Ön Kártyáját igényelte, vagy az Ön Utazásának lefoglalása
előtt – amelyik legutóbb történt –, és amelyekkel kapcsolatban Ön: 

(a) fekvőbetegként kórházban volt az elmúlt 12 hónap során;

(b) vizsgálatok eredményére vár vagy várólistán szerepel műtét, 
konzultáció vagy kivizsgálás érdekében;

(c) gyógyszeres kezelést vagy kezelést kezdett vagy módosított az elmúlt 
három hónapban;

(d) egészségügyi, sebészeti vagy pszichiátriai kontrollt igényel tizenkét 
havonta vagy gyakrabban;

(e) végzetes kimenetelű kórjóslatot kapott;

(f) bármely olyan okról tud, amely bármely Utazás lemondását vagy 
lerövidítését teheti szükségessé.

11) Engedélyezett praktizáló orvos tanácsa ellenére vállalt utazás.

12) Sztrájk vagy hasonló szervezett fellépés, amelyet az Ön Utazása 
lefoglalását megelőzően kezdtek meg vagy jelentettek be.

13) Olyan országokba vagy bármely olyan ország olyan részébe tett vagy 
lefoglalt Utazások, amelyekbe kormányzati szerv nem tanácsolja az 
utazást, vagy a halaszthatatlan utazások kivételével történő utazást. 

14) Az Ön vagy Önnel szövetkező bármely személy által elkövetett bármely 
csalárd, visszaélésszerű vagy büntetendő cselekmény.

15) Az Ön személyes tulajdonának bármely kormányzati, vám- vagy 
közhatóság által történő elkobzása vagy megsemmisítése.

16) Terrorcselekmények, kivéve a Közforgalmú járművön történő 
tartózkodás esetét.

17) Hadüzenettel vagy anélkül folyó háború vagy viszályok.

18) Biológiai, kémiai, nukleáris vagy radioaktív anyagnak vagy hatóanyagnak 
való tényleges vagy állítólagos kitettség.

19) Bármely más forrásból megtéríttethető költségek.

20) Megfelelő és érvényes utazási okmányok nélkül történő utazás vagy 
annak megkísérlése, korlátozás nélkül beleértve az útleveleket és 
vízumokat.

21) Az Ön részére az Ön Utazásához javasolt bármely védőoltás vagy 
gyógyszer megfelelő módon történő szedésének vagy szedésének teljes 
egészében történő elmulasztása. 
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4) assistance with arranging an interpreter in the event of Your
imprisonment, hospitalisation or if You are required to deal with any public 
authority, and circumstances demand the services of an interpreter. ATI
can make the necessary arrangements. All costs and any fees must be 
paid by the Cardmember.

TRAVEL RELATED EMERGENCY ASSISTANCE ABROAD

During Your trip abroad ATI will:

1) transmit urgent messages from You to relatives, business associates, and 
friends residing in the Country of Residence and vice versa.

2) provide assistance in locating lost luggage and provide regular updates on 
the location status to the Cardmember. 

3) provide assistance in replacing Your lost or stolen identity papers 
necessary to return Home.

MEDICAL EMERGENCY ASSISTANCE ABROAD

During Your trip abroad ATI will:

1) organise and pay for dispatch of essential prescription medication which 
has been lost or stolen, if it, or a local equivalent, is unavailable. 
The transportation of medicine remains subject to the regulations 
imposed by airline companies or any other transportation company, as 
well as local and/ or international law. The cost of the medicine and 
shipment must be paid by the Cardmember. 

2) where a prescription is lost or stolen whilst abroad, endeavour to facilitate 
the transfer of that prescription from a Cardmember’s Home pharmacy 
to a local pharmacy when possible by law. The cost of the medication and 
any prescription charges must be paid by the Cardmember.

LEGAL ASSISTANCE ABROAD

During Your trip abroad ATI will:

1) make referrals to English speaking lawyers in the country of travel 
world-wide if available. If requested and available, lawyers speaking other 
languages will also be referred.

2) assist You with the procurement and advance the fees of a lawyer up to 
€ 250 if You are arrested or threatened with arrest while travelling. 

GENERAL CONDITIONS

All advances and fees will be charged to the Cardmember’s Card Account in 
advance and are subject to prior authorisation by American Express.

GENERAL EXCLUSIONS  

You will not be covered for:

1) Global Assist services in the Country of Residence (with the exception of 
PRE TRAVEL ADVICE).

2) The cost of any cash advances, medical requirements, shipping or other 
costs associated with arranging any services.
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3. GLOBÁLIS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Ez a szakasz a Global Assist szolgáltatást tárgyalja, amelyet az AXA Travel 
Insurance (ATI), az AXA Assistance Csoport tagja nyújt. Az ATI bejegyzett 
címe 10/11 Mary Street, Dublin 1, Írország.

A Global Assist forródrót azonnali segítséget nyújt vészhelyzet esetén  
a Lakóhely szerinti országon kívül történő utazás során, és kizárólag  
Kártyabirtokosok számára elérhető. Napi 24 órában, az év 365 napján  
igénybe vehető a + 43 1 316 70 822 telefonszámon.

MEGHATÁROZÁSOK

Amikor a következő szavak félkövér szedéssel jelennek meg, a lent leírt 
jelentéssel rendelkeznek:

„American Express” az American Express Services Europe Limited vállalatot 
jelenti.

 „ATI” az AXA Travel Insurance szolgáltatót jelenti (10/11 Mary Street,  
Dublin 1, Írország).  

 „Kártya” jelenti bármely American Express Kártyát, amelyet  
a Kártyabirtokos részére a Kártyaszámlához való hozzáférés céljából 
kibocsátottak.

„Kártyabirtokos/Ön/Öné” jelent bármely magánszemélyt, aki érvényes  
Kártyával rendelkezik, vagy akinek utazását az Üzleti utazás Számlára 
terhelték. 

A „Kártyaszámla” az Ön American Express Kártyaszámláját jelenti,  
amelyhez kapcsolódóan a Kártyát kibocsátották.

A „Lakóhely szerinti ország” az Ön jelenlegi lakóhelye szerinti országot 
jelenti (amelyet útlevél, tartózkodási engedély vagy más hivatalos okmány 
bemutatásával kell igazolni).

AZ ÖN RÉSZÉRE JÁRÓ BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

A Global Assist vészhelyzetben különféle dolgokat intézhet el az Ön nevében. 
Az intézett bármely szolgáltatáshoz kapcsolódó pénzbeni előleg, szállítási 
vagy egyéb költség a Kártyaszámlára kerül terhelésre, és az  
American Express előzetes jóváhagyásához van kötve.

UTAZÁS ELŐTTI TANÁCSADÁS

Az Ön utazása előtt és annak során az ATI információkat biztosít Önnek  
a következőkről:

1) utazás előkészítése;

2) vízumok, útlevelek;

3) oltási követelmények külföldi utazás esetén;

4) vámügyi szabályozások;

5) külföldideviza-átváltási árfolyamok és hozzáadottérték-adók;

6) American Express Utazási Szolgáltató Irodák a világ egyes részein.

UTAZÁSI TANÁCSADÁS KÜLFÖLDÖN

Az Ön külföldi utazása során az ATI a következőket biztosítja:

1) nagykövetségek vagy konzulátusok ajánlása;

2) tolmácsok ajánlása;

3) tolmács küldése;

4) segítségnyújtás tolmács biztosításában az Ön bebörtönzése, kórházba
kerülése esetén, vagy ha Önnek bármely közhatósággal kell ügyet intéznie, 
és a körülmények tolmács szolgálatait teszik szükségessé. Az ATI meg
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HOW TO CLAIM
CLAIMS AND ASSISTANCE

In order to report a claim under Business Travel Accident and Travel  
Inconvenience, please call: +43 1 316 70 822.

In order to report a claim for Medical Assistance and Expenses and Personal 
Belongings, please call: + 43 1 316 70 822.

Please be ready to provide Your Card number, which should be used as Your 
reference number.

CLAIMS CONDITIONS AND REQUIREMENTS

1) All claims and potential claims must be reported within 30 days of the 
incident or event giving rise to the claim.

2) We will only pay amounts if they are not covered by other insurance, state 
benefits or other agreements. You must inform Us of these and assist Us
in seeking reimbursement where appropriate.

3) We will pay the insurance benefit within 30 days following Our receipt 
of all the required information. 

4) Please ensure copies are kept of all documentation sent to substantiate 
a claim.

5) We may require You to be examined by a medical practitioner or specialist 
appointed by Us to enable Us to assess a claim fully.

6) You will need to transfer to Us, on the claims handler’s request and at 
Your expense, any damaged item. The legal rights are assigned to Us
under the law to recover from the party responsible up to the amount that 
We have paid.

7) If You or any other interested party does not comply with the obligations 
as shown in these terms and conditions, Your claim may be declined. 
Should the event leading to the claim be caused deliberately, or should 
You commit any fraudulent act, or refuse to follow the advice given by the 
claims handlers, then the claim may be denied

8) Please provide all the following items, information and documentation and 
anything else that is reasonably requested by Us or is necessary to 
evaluate the ground and the amount of the claim. These must be provided 
at Your own expense. 
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tudja tenni a szükséges intézkedéseket. Minden költséget és bármely díjat 
a Kártyabirtokosnak kell fizetnie.

UTAZÁSSAL KAPCSOLATOS VÉSZHELYZETI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS  
KÜLFÖLDÖN

Az Ön külföldi utazása során az ATI a következőket biztosítja:

1) sürgős üzeneteket továbbít Öntől a Lakóhely szerinti országban lakó 
hozzátartozók, üzlettársak és barátok számára, és fordítva.

2) segítséget nyújt az elveszett poggyász megkeresésében, és rendszeresen 
friss híreket biztosít aktuális helyükről a Kártyabirtokos részére. 

3) segítséget nyújt az Ön elvesztett vagy ellopott – a hazatéréshez szükséges 
– azonosító iratainak pótlásában. 

 
EGÉSZSÉGÜGYI VÉSZHELYZETI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS KÜLFÖLDÖN

Az Ön külföldi utazása során az ATI a következőket biztosítja:

1) megszervezi és kifizeti az olyan nélkülözhetetlen receptre kapható 
gyógyszerek megküldését, amelyeket elvesztettek vagy elloptak, ha az, 
vagy annak megfelelő gyógyszer helyben nem kapható. A gyógyszerek 
szállítása függ a légitársaságok vagy bármely más szállító vállalat által 
érvényesített szabályoktól, valamint a helyi és/vagy nemzetközi jogtól.  
A gyógyszer és a szállítás költségét a Kártyabirtokosnak kell fizetnie. 

2) ha receptet veszítenek vagy lopnak el a külföldön tartózkodás során, 
megkísérli elősegíteni az adott recept eljuttatását a Kártyabirtokos hazai 
gyógyszertárától egy helyi gyógyszertárba, ha a jogszabályok lehetővé 
teszik. A gyógyszer költségét és a recepthez kapcsolódó bármely díjat  
a Kártyabirtokosnak kell fizetnie.

JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS KÜLFÖLDÖN

Az Ön külföldi utazása során az ATI a következőket biztosítja:

1) angolul beszélő jogászok ajánlása az utazás helye szerinti országban 
a világ minden táján, ha elérhető. Kérésre és elérhetőségtől függően más 
nyelveket beszélő jogászokat is ajánlanak.

2) segít Önnek a jogász megbízásában és díjai megelőlegezésében legfeljebb 
250 EUR erejéig, ha Önt letartóztatják vagy letartóztatással fenyegetik az 
utazás során. 

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Minden előleg és díj előzetesen a Kártyabirtokos Kártyaszámlájára kerül 
terhelésre, és az American Express előzetes jóváhagyásához van kötve.

ÁLTALÁNOS KIZÁRÁSOK 

Ön a következő esetekre nem rendelkezik fedezettel:

1) Global Assist szolgáltatások a Lakóhely szerinti országban 
(az UTAZÁS ELŐTTI TANÁCSADÁS kivételével).

2) Az intézett bármely szolgáltatáshoz kapcsolódó pénzbeni előleg költsége, 
egészségügyi követelmények, szállítási vagy egyéb költségek.
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Benefit: Information required:

General • Your Card number

• Proof that You purchased the travel ticket on the Card 
or American Express Business Travel Account (where 
applicable)

• All documents must be original

• Completed claim form when required

BUSINESS TRAVEL ACCIDENT, TRAVEL INCONVENIENCE, MEDICAL 

Business Travel Accident • Evidence from the appropriate organisation detailing 
the accident

• Approved medical reports

Travel Inconvenience  • Airline ticket

• Airline’s confirmation of delay, cancellation, missed 
connection or overbooking, and their confirmation that 
no alternative was made available within 4 hours

• Airline confirmation (Property Irregularity Report) 
including details of baggage return date and time

• Itemised receipts and proof of purchases made using 
Your Card

Medical Assistance and 
Expenses

• Invoices and medical report detailing medical treatment 
and costs You have paid

• Any unused tickets

 
4. POLICY CONDITIONS 

DURATION OF COVER

You are entitled to be covered by the insurance benefits for Business Trips 
and Personal Trips which have been charged to the Card Account:

(a) provided that You continue to fulfil the eligibility criteria at the beginning 
of these Policy Terms and Conditions;

(b) provided that the insurance benefits, Account or Card have not been 
withdrawn or cancelled by notice to You and or the Company; and 

(c) for the applicable time periods, as indicated in these Policy Terms 
and Conditions.

REASONABLE PRECAUTIONS

You shall take all reasonable steps to avoid or minimise any loss or damage.

MATERIAL DISCLOSURE

It is Your responsibility to provide complete and accurate information to Us 
or American Express when You take out Your Card and throughout the life 
of the Policy. It is important that You ensure all statements You make on Your 
Cardmember application form, over the telephone, on claim forms and other 
documents are full and accurate. Please note that if You fail to disclose any 
material information to Us or American Express, this could invalidate the 
insurance cover and could mean that part or all of a claim may not be paid.  

VARIATION OF COVER

We reserve the right to add to these Policy Terms and Conditions and/or 
make changes or withdraw certain insurance benefits: 

1) For legal or regulatory reasons; and/or 

2) To reflect new industry guidance and codes of practice; and/or

3) To reflect legitimate cost increases or reductions associated with 
providing this insurance; and/or

4) For any other legitimate commercial reason, for example in the event 
of a change of underwriter.
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AZ IGÉNYLÉS MÓDJA
IGÉNYEK ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Ha igényt szeretne bejelenteni Üzleti utazás során bekövetkezett baleset és 
Utazási kellemetlenség jogcímén, kérjük, hívja a következő telefonszámot: 
+43 1 316 70 822.

Ha igényt szeretne bejelenteni Egészségügyi segítségnyújtás és költségek 
jogcímén, kérjük, hívja a következő telefonszámot: + 43 1 316 70 822.

Kérjük, készítse elő és adja meg az Ön Kártyájának számát, amely egyben az 
Ön hivatkozási számaként szolgál majd.

IGÉNYEKRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS KÖVETELMÉNYEK

1) Minden igényt az igényt keletkeztető októl vagy eseménytől számított 
30 napon belül be kell jelenteni.

2) Mi csak akkor fizetünk bármely összeget, ha ezeket más biztosítás, állami 
juttatás vagy más megállapodás nem fedezi. Ön köteles értesíteni Minket 
ezekről, és köteles segíteni Minket a megtérítés igénylésében, ha 
alkalmazható.

3) Mi kifizetjük a biztosítási szolgáltatásokat 30 napon belül az összes 
szükséges információ Általunk történő kézhezvételét követően. 

4) Kérjük, hogy egy igény alátámasztása érdekében elküldött minden 
dokumentumról őrizzen meg másolatot.

5) Mi megkövetelhetjük Öntől, hogy alávesse magát olyan gyakorló orvos 
vagy specialista által végzett vizsgálatnak, akit Mi jelölünk ki annak
érdekében, hogy Mi képesek legyünk egy igényt teljes egészében
megítélni.

6) Ön köteles átadni Nekünk – az igény ügyintézőjének kérésére és az 
Ön költségére – bármely károsodott cikket. Minden arra vonatkozó jog 
átruházásra kerül Ránk a jogszabályok alapján, amely az Általunk fizetett 
összegnek a felelős fél által való megtéríttetésére vonatkozik.

7) Ha Ön vagy bármely más érdekelt fél nem tesz eleget a jelen 
feltételekben szereplő kötelezettségeknek, az Ön igénye elutasításra 
kerülhet. Ha az igényt eredményező eseményt szándékosan idézték elő, 
vagy ha Ön bármely csalárd cselekményt követ el, vagy elutasítja, hogy 
az igény ügyintézője által adott tanácsnak megfelelően járjon el, akkor az 
igény elutasításra kerülhet.

8) Kérjük, bocsássa rendelkezésre az összes következő tételt, információt és 
dokumentációt, valamint az Általunk ésszerűen megkívánt minden más 
dolgot az igény bejelentéséhez. Ezeket az Ön saját költségén kell
rendelkezésre bocsátania. 
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If this happens We, or American Express with Our authority, will write to 
You or the Company with details of the changes at least 60 days before they 
come into effect. Yo u  or the Company may cancel the Card if Yo u  or 
the Company do not agree to the proposed changes.

CANCELLATION OF COVER

If We decide to cancel a Policy under which insurance benefits are provided, 
We, or American Express with Our authority, will write to You or the  Company 
(at the latest address held on file) to provide details. The Policy will then be 
cancelled no fewer than 60 days after the date of that letter.

RIGHT TO CANCEL

Your Company may cancel this Policy by cancelling Your Card at any time.  

LAW & LANGUAGE

This Policy shall be governed and construed in accordance with the laws 
of Hungary and the courts of Hungary alone shall have jurisdiction in any 
dispute. All communication of and in connection with the Policy Terms and 
Conditions shall be in the Hungarian language.

TAXES AND COSTS

Other taxes or costs may exist or apply, which are not imposed by Us.

ASSIGNMENT

Neither You nor any other person entitled to benefit from the insurance 
cover provided with Your Card may transfer to any other person the benefit 
of that insurance or any rights under the Policy.

COMPLIANCE WITH POLICY REQUIREMENTS

Where You, Your personal representatives do not comply with any obligation 
to act in a certain way specified in this Policy, We  reserve the right not to pay 
a claim.   

CUSTOMER SERVICE & COMPLAINTS

American Express and the Insurers are dedicated to providing a high 
quality service and aim to maintain this at all times. However, should You 
have a complaint, please contact respective Insurer or American Express 
so Your complaint can be dealt with as soon as possible. If You would like to 
report  a complaint to American Express, please write to:

American Express Services Europe Limited Fióktelep, Magyarország
1133 Budapest, Váci út 76.
Customer Service Team
Tel. +36 1 777 9777
e-mail: ugyfelszolgalat@aexp.com

DATA PROTECTION

The paragraphs below outline how Chubb, IPA, ATI and AXA Assistance 
Group (the “Providers”) and American Express (cumulatively and 
individually the “Data Controllers”) use information about You. 
The purpose of the use of the information by the Providers is the following: 
the conclusion,  amendment and maintenance of the insurance benefits and 
for the  evaluation of claims arising from the insurance or for any other 
purpose specified in Act LX of 2003 on the Insurance Institutions and the 
Insurance Business. American Express will use Your information in 
accordance with the terms of Your Cardmember agreement. If American 
Express uses information about You in relation to the Policy it will do so as 
a Data Processor.
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Biztosítási szolgáltatás Szükséges információ 

Általános • Az Ön Kártyájának száma

• Igazolás arról, hogy Ön az utazásra szóló jegyet a Kártya
vagy az American Express Üzleti Utazási Számla terhére 
vásárolta (ahol alkalmazandó)

• Minden dokumentumnak eredetinek kell lennie

• Kitöltött igénylő nyomtatvány, ha szükséges

ÜZLETI UTAZÁS SORÁN BEKÖVETKEZETT BALESET, UTAZÁSI KELLEMETLENSÉG ÉS 
EGÉSZSÉGÜGYI SZÜKSÉGHELYZET 

Üzleti utazás során  
bekövetkezett baleset

• A megfelelő szervezettől származó, a balesetet 
részletező bizonyíték

• Jóváhagyott egészségügyi jelentések

Utazási kellemetlenség • Repülőjegy

• A légitársaság által a késésről, törlésről, lekésett 
csatlakozásról vagy túlfoglalásról adott igazolás, és az 
általuk arról adott megerősítés, hogy nem kínáltak fel 
alternatívát 4 órán belül

• A légitársaság által adott igazolás (tulajdonnal 
kapcsolatos rendellenességi jelentés), amely tartalmazza 
a poggyász visszaadásának dátumát és időpontját

• Tételes nyugták és beszerzési bizonylatok az Ön 
Kártyájával eszközölt vásárlásokról

Egészségügyi segítségnyújtás 
és költségek

• Az egészségügyi kezeléseket és az Ön által fizetett 
költségeket részletező számlák és egészségügyi jelentés

• Minden fel nem használt jegy

4. A BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS FELTÉTELEI

A FEDEZET IDŐTARTAMA

Ön jogosult a biztosítási szolgáltatások fedezetére azon Üzleti utazások 
és Magánjellegű utazások vonatkozásában, amelyeket a Kártyaszámlára 
terheltek:

(a) feltéve, hogy Ön továbbra is teljesíti a jelen Kötvényfeltételek kezdetén 
meghatározott jogosultsági feltételeket;

(b) feltéve, hogy a biztosítási szolgáltatásokat, a Számlát vagy a Kártyát nem 
vonták vissza és nem szüntették meg az Önnek vagy a Vállalatnak
küldött értesítéssel; és

(c) a vonatkozó időszakokra, a jelen Kötvényfeltételekben meghatározottak 
szerint.

ÉSSZERŰ ELŐVIGYÁZATOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Ön köteles minden ésszerű lépést megtenni bármely veszteség vagy kár 
elkerülése vagy minimalizálása érdekében.

LÉNYEGES INFORMÁCIÓK KÖZLÉSE

Az Ön felelőssége, hogy teljes és pontos információkat adjon a Mi részünkre 
vagy az American Express részére, amikor Ön kiváltja az Ön Kártyáját, 
továbbá a Kötvény fennállása alatt. Fontos, hogy Ön biztosítsa, hogy az Ön 
által az Ön Kártyabirtokosi igénylőlapján, telefonon vagy igénnyel  
kapcsolatos űrlapjain és egyéb dokumentumokban megadott valamennyi 
nyilatkozat teljes és pontos. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben nem 
bocsátja a Mi vagy az American Express rendelkezésére a lényeges  
információkat, úgy az érvénytelenné teheti a biztosítási fedezetét, és 
elképzelhető, hogy az igényét nem, vagy csak részben fizetjük ki. 
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Each of the Data Controllers appreciates the importance of the protection, 
confidentiality and security of the information.

With Your written consent given in the Cardmember application form You 
consent that American Express can control Your personal data and other 
data disclosed in the Cardmember application form in connection with  
the insurance cover, its coming into existence, registration and the provision 
of insurance benefit. 

With Your written consent given on the claim form You consent that  
the Providers may control Your personal data and other data disclosed in  
the course of the reporting of the claim by You to the extent necessary to 
assess the claim for benefits. In both cases, Your consent provides that, if  
the activities are outsourced, the Data Controllers may transmit such data 
to another company that has a contractual relationship with the Data  
Controllers and complies with the laws and regulations imposing  
confidentiality in relation to insurance secrets.

The consent to the use of the information is voluntary; however, the provision 
of certain information may be necessary to make the cover or to handle  
the claims made under the Policy.

The Data Controllers use advanced technology and well defined market 
practices to help ensure that the information is processed promptly, 
accurately and completely in accordance with applicable data protection 
law. Communications between You and the Data Controllers may be (and in 
cases determined by law, have to be) monitored and/or recorded to ensure 
consistent servicing levels or to comply with relevant legal requirements.  
If You contact the Data Controllers by electronic means, any electronic  
identifier, including telephone numbers or internet protocol addresses  
supplied at the time may be recorded.

The Providers will keep information about You only for so long as it is  
necessary, meaning during the existence of the Policy and until any claims 
may still be enforced by or against the Providers. The Providers may handle 
personal data related to a not-bound Policy until any claims may be enforced 
by or against the Providers with regard to the failure to bind the Policy. 

You have the right (i) to request a copy of the information, (ii) to correct or 
amend any inaccuracies or (iii) or to block or erase personal information of 
You save for personal data subject to mandatory data processing or  
necessary for legitimate purposes. Any information which is found to be 
incorrect will be corrected or amended promptly. There may be a charge for 
providing this information, as permitted by law. 

If You want to know what information is held about You by  
American Express, please write to:

American Express Services Europe Limited Fióktelep, Magyarország
1133 Budapest, Váci út 76.

If You want to know what information is held about You by Chubb,  
please write to:

The A&H Customer Service Manager
Chubb European Group Limited
200 Broomielaw 
Glasgow 
G1 4RU. 

If You want to know what information is held about You by AXA Travel  
Insurance or IPA, please write to:

AXA Travel Insurance 
Data Protection Officer
The Quadrangle
106-118 Station Road
Redhill
Surrey
RH1 1PR.
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A FEDEZET MÓDOSÍTÁSA

Mi fenntartjuk a jogot, hogy kiegészítsük a jelen Kötvényfeltételeket, és/
vagy módosítsuk vagy visszavonjunk bizonyos biztosítási szolgáltatásokat: 

1) Jogi vagy szabályozói okokból; és/vagy 

2) Új iparági iránymutatások és gyakorlati kódexek megvalósítása 
érdekében; és/vagy

3) A jelen biztosítás nyújtásával kapcsolatos indokolt költségnövekedések 
vagy - csökkenések tükrözése érdekében; és/vagy

4) Bármely más üzletileg indokolt okból, például a biztosító megváltozása
esetében.

Ha ez bekövetkezik, Mi vagy az American Express – a Mi engedélyünkkel – 
írásban értesíti Önt vagy a Vállalatot a változások részleteiről legalább azok 
hatályba lépése előtt 60 nappal. Ön vagy a Vállalat lemondhatja a Kártyát, 
ha Ön vagy a Vállalat nem ért egyet a javasolt változtatásokkal.

A FEDEZET FELMONDÁSA

Ha Mi úgy határozunk, hogy felmondunk egy Kötvényt, amely alapján 
biztosítási szolgáltatások nyújtására kerül sor, Mi vagy az American Express 
– a Mi engedélyünkkel – írásban értesíti Önt vagy a Vállalatot
(a nyilvántartásban szereplő legutóbbi címen) a részletekről. A Kötvény 
felmondására ezt követően az említett levél dátumától számított legalább 
60 napot követően kerül sor.

FELMONDÁSI JOG

Az Ön Vállalata bármely időpontban felmondhatja ezt a Kötvényt az Ön 
Kártyájának felmondásával. 

ALKALMAZANDÓ JOG ÉS NYELV

A jelen Kötvényre Magyarország joga alkalmazandó, és azzal összhangban 
kell értelmezni, és Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos  
joghatósággal bármely felmerülő jogvita esetén. A Kötvényfeltételekről  
szóló és azzal kapcsolatos minden kommunikációt magyar nyelven kell 
folytatni.

ADÓK ÉS KÖLTSÉGEK

Más adók és költségek is felmerülhetnek vagy alkalmazhatók lehetnek, 
amelyeket nem Mi terhelünk ki.

ENGEDMÉNYEZÉS 

Sem Ön, sem az Ön Kártyájával járó biztosítási fedezet előnyeinek élvezetére 
jogosult bármely más személy nem engedményezheti más személyre az 
említett biztosításból származó szolgáltatásokat vagy a Kötvény alapján 
fennálló jogokat.

A KÖTVÉNY FELTÉTELEINEK VALÓ MEGFELELÉS

Ha Ön vagy az Ön személyes képviselői nem a jelen Kötvényben szereplő, 
bizonyos módon történő viselkedést előíró bármely kötelezettségnek  
megfelelően járnak el, Mi fenntartjuk a jogot az igény kifizetésének  
megtagadására. 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS PANASZOK

Az American Express és a Biztosítók elkötelezettek a magas színvonalú 
szolgáltatás nyújtása iránt, és ezt mindenkor fenn kívánják tartani. Azonban 
ha Önnek panasza van, kérjük, lépjen kapcsolatba az illetékes Biztosítóval 
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The Data Controllers:

(a) may, subject to ensuring appropriate safeguards have been put in place     
by the recipients to preserve the security of Your information, disclose 
and use information about You, including information relating to Your 
medical status and health to companies within the American Express, 
Chubb, AXA Assistance, ATI and IPA, their partners, service providers 
and agents in order to administer, service and manage the benefits 
available, and for fraud prevention purposes; and

(b)  undertake the above within and outside the Poland and the European 
Union. This includes processing information in the USA in which data 
protection laws are not as comprehensive as in the European Union. 
However, each of the Data Controllers has taken appropriate steps to 
ensure the same (or equivalent) level of protection for information in 
the USA and other countries, as there is in the European Union.  

If You have provided information about another person, You confirm that 
they have agreed to the Data Controllers receiving and processing their 
personal data. You also confirm that You have informed them about who  
the Data Controllers are and how their personal data will be used by  
the Data Controllers. 
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vagy az American Express-szel, hogy az Ön panaszát minél előbb  
orvosolhassuk. Amennyiben Ön panaszt kíván bejelenteni az  
American Express-nek, kérjük írjon a következő címre: 

American Express Services Europe Limited Fióktelep, Magyarország
1133 Budapest, Váci út 76.
Ügyfélszolgálati Csoport
Tel. +36 1 777 9777
E-mail: ugyfelszolgalat@aexp.com

ADATVÉDELEM

Az alábbi bekezdések elmagyarázzák, hogyan használja az Chubb, az IPA, 
az ATI és az AXA Assistance Group (a „Szolgáltatók”) és az 
American Express (együttesen és külön-külön: az „Adatkezelők”) az Önről 
megadott adatokat. Az adatok Szolgáltatók által történő felhasználásának 
célja a következő: a biztosítás megkötése, módosítása és fenntartása, 
valamint a biztosításból eredő igények kiértékelése, továbbá a biztosítókról 
és a biztosítási  tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényben 
meghatározott bármely más cél. Az American Express az Ön adatait az Ön 
Kártyabirtokosi  megállapodásának feltételeivel összhangban fogja 
felhasználni. Ha az  American Express Önről megadott adatokat használ fel 
a Kötvénnyel  kapcsolatban, ezt Adatfeldolgozóként fogja tenni.

Mindegyik Adatkezelő tudatában van annak, hogy milyen jelentőséggel bír  
az adatok védelme, bizalmas jellege és biztonsága.

Az Ön Kártyabirtokosi igénylőlapon adott írásbeli hozzájárulásával Ön  
beleegyezik, hogy az American Express kezelheti a Kártyabirtokosi 
igénylőlapon megadott személyes adatait és egyéb adatokat a biztosítási 
fedezettel, annak keletkezésével, nyilvántartásával és a biztosítási  
szolgáltatás nyújtásával összefüggésben. Az Ön írásbeli bejelentő űrlapon 
adott írásbeli hozzájárulásával Ön beleegyezik, hogy a Szolgáltatók  
kezelhetik az Ön által az igény bejelentése során megadott személyes  
adatokat és egyéb adatokat az igénynek a biztosítási szolgáltatások  
szempontjából történő megítéléséhez szükséges mértékben. Mindkét 
esetben az Ön hozzájárulása azt jelenti, hogy a tevékenységek kiszervezése 
esetén az Adatkezelők továbbíthatják ezeket az adatokat más vállalatnak, 
amely szerződéses jogviszonyban áll az Adatkezelőkkel, és megfelel  
a biztosítási titkok bizalmas kezelését előíró jogszabályoknak és  
szabályozásoknak.

Az információk használatához adott hozzájárulás önkéntes; azonban  
bizonyos információk megadása szükséges lehet a fedezet létrehozásához 
vagy a Kötvény alapján tett igények kezeléséhez. 

Az Adatkezelők fejlett technológiát és jól meghatározott piaci 
gyakorlatokat használnak annak biztosítása érdekében, hogy az 
információk feldolgozása haladéktalanul, pontosan és teljes egészében az 
alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban történjen. Az Ön 
és az Adatkezelők közötti kommunikáció figyelemmel kísérhető és/vagy 
rögzíthető (illetve a jogszabályokban meghatározott esetekben ez kötelező) 
az egységes  szolgáltatási szintek biztosítása érdekében vagy a vonatkozó 
jogi  követelményeknek való megfelelés érdekében. Ha Ön elektronikus 
úton lép kapcsolatba az Adatkezelőkkel, az ekkor megadott bármely 
elektronikus azonosító – beleértve a telefonszámokat és az 
internetprotokoll címeket – rögzíthető.

A Szolgáltatók csak annyi ideig tárolnak adatokat Önről, ameddig az  
szükséges, azaz a Kötvény fennállása alatt, és amíg bármilyen igény  
érvényesíthető a Szolgáltatók által vagy velük szemben. A Szolgáltatók 
személyes adatokat kezelhetnek nem kibocsátott Kötvénnyel 
kapcsolatban, amíg bármilyen igény érvényesíthető a Szolgáltatók által 
vagy velük  szemben a Kötvény kibocsátásának elmulasztásával 
kapcsolatban. 
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Önnek jogában áll (i) másolatot kérni az adatokról, (ii) helyesbíteni vagy 
módosítani a pontatlanságokat, illetve (iii) zárolni vagy törölni az Ön  
személyes adatait, kivéve a kötelező adatfeldolgozás tárgyát képező vagy 
jogszerű célokra szükséges személyes adatokat. A helytelennek bizonyuló 
adatok helyesbítése vagy módosítása haladéktalanul megtörténik. Ezen 
információ szolgáltatásáért a jogszabály által lehetővé tett esetekben díj 
kérhető.

Ha szeretné tudni, milyen adatokat tárol Önről az American Express, kérjük 
írjon a következő címre:

American Express Services Europe Limited Fióktelep, Magyarország
1133 Budapest, Váci út 76.

Ha szeretné tudni, milyen adatokat tárol Önről az Chubb, kérjük írjon  
a következő címre:

The A&H Customer Service Manager
Chubb European Group Limited,
200 Broomielaw  
Glasgow 
G1 4RU. 

Ha szeretné tudni, milyen adatokat tárol Önről az AXA Travel Insurance vagy 
az IPA, kérjük, írjon a következő címre:

AXA Travel Insurance 
Data Protection Officer
The Quadrangle
106-118 Station Road
Redhill
Surrey
RH1 1PR.

Az Adatkezelők:

a)  annak biztosítását követően, hogy az adatokat fogadók megfelelő 
biztonsági intézkedéseket foganatosítottak az Ön adatainak biztonsága
érdekében, közölhetik és felhasználhatják az Önnel kapcsolatos 
adatokat, beleértve az Ön egészségügyi állapotára és egészségére 
vonatkozó ada-tokat az American Express, az Chubb, AXA Assistance, 
ATI és IPA vállalatok között, ezek partnereivel, szolgáltatóival és 
ügynökeivel a rendelkezésre álló biztosítási szolgáltatások 
adminisztrálása, nyújtása és kezelése érdekében, valamint a visszaélések 
megelőzése céljából; és

b)  a fentieket Magyarországon és az Európai Unión belül és kívül is 
végezhetik. Ebbe beleértendő az USA-ban történő adatfeldolgozás is, 
ahol az adatvédelmi jogszabályok nem olyan átfogóak, mint az Európai 
Unióban. Azonban mindegyik Adatkezelő megfelelő lépéseket tett annak 
biztosítása érdekében, hogy az USA-ban és más országokban az Európai 
Unióban érvényesülővel azonos (vagy azzal egyenértékű) adatvédelmi 
szintet biztosítson. 

Ha Ön más személyről adott meg adatokat, Ön megerősíti, hogy ők 
hozzájárultak a személyes adataiknak az Adatkezelők részére történő 
továbbításához és azok által történő feldolgozásához. Ön azt is megerősíti, 
hogy Ön tájékoztatta őket az Adatkezelők személyéről, és arról, hogy az 
Adatkezelők hogyan használják fel az ő személyes adataikat. 
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American Express Services Europe Limited Fióktelep, Magyarország, 
székhely: 1133 Budapest, Váci út 76., cégjegyzékszám: 01-17-000661, 
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