
A 9. és 11. osztályos nappali tagozatos gimnáziumi és szakgimnáziumi képzésben tanulók kéthetes egyéni vagy csoportos 
nyelvoktatásban vehetnek részt a Nemzeti Alaptanterv szerint tanulható első idegen nyelvek (angol, francia, német) célországaiban. 
A Tempus Közalapítvány szervezésében lebonyolított programot teljes egészében a magyar állam finanszírozza. 

Az EUB új utas- és storno-biztosítása kifejezetten a Program sajátosságait figyelembe véve lett összeállítva. 

Főbb szolgáltatások:

Az utazás előtt: 
 • utazásképtelenség miatt visszafizetendő összeg térítése (a Programban meghatározott összeghatárokig)

A külföldi utazás alatt: 
 • orvosi, mentési és hazaszállítási költségek térítése 
 • szállodai felelősségbiztosítás 
 • poggyászbiztosítás, úti okmányok pótlása 
 • beteglátogatás esetén utazási költségek térítése 
 • kísérőpedagógus betegsége vagy balesete esetén a helyettes kiutazásának útiköltsége

Termékek és díjak:

KÜLFÖLDI NYELVTANULÁSI
PROGRAM 2020
Utas- és storno-biztosítás

Külföldi Nyelvtanulási Program
START

Utas- és storno-biztosítás

Külföldi Nyelvtanulási Program 
PLUSZ 

Utas- és storno-biztosítás

Biztosítási díj (14-80 év között) 9 900 Ft/fő/max. 18 nap 16 300 Ft/fő/max. 18 nap

Kinek köthető? kizárólag a Programban részt vevő tanulók és kísérőpedagógusok részére

Területi hatály Európa*

*Európa: a biztosítási feltételek szerinti területek; a részletes felsorolást lásd a tájékoztató végén.
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 Külföldi Nyelvtanulási 
Program START

Utas- és stornobiztosítás

 Külföldi Nyelvtanulási 
Program PLUSZ 

Utas- és stornobiztosítás
Biztosítási díj (14-80 éves kor között) 9 900 Ft/fő/max. 18 nap 16 300 Ft/fő/max. 18 nap
Területi hatály: Európa Európa

UTASBIZTOSÍTÁS (EUB2019-01U1 jelű Biztosítási feltételek)

Szolgáltatások 
(HUF – ettől eltérő esetben külön jelölve)

A) Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás
Orvosi és mentési költségek térítése összesen:
Ezen belül:
–  mentőhelikopteres mentés
–  hegyi- és vízi mentés
–  mentőautóval történő szállítás
–  sürgősségi fogászati ellátás
–  kórházi napi térítés a biztosított részére, ha a kórházi költségek megtérítése EEK  vagy más 

biztosítás alapján történik (Ft/kórházban töltött éjszaka)
–  egyensúlyban lévő krónikus betegségek váratlan rosszabbodása esetén felmerülő költségek  

(EEK országokban kizárólag az érvényes EEK alapján meg nem térülő költsége)

15 000 000

2 500 000
1 500 000
1 500 000

€ 200
10 000

1 000 000

75 000 000

10 000 000
5 000 000
5 000 000

€ 400
15 000

5 000 000

Hazaszállítás megszervezése, a többletköltségek térítése limit nélkül limit nélkül
Egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatások 24 órás magyar nyelvű segítségnyújtás
Holttest hazaszállításának megszervezése, a felmerült költségek térítése limit nélkül limit nélkül
B) További utazási segítségnyújtás
Hazautazás időpontjának változása betegség vagy baleset miatt 
– Biztosított részére szállásköltség összesen (max. 7 éj) 
– utastárs részére szállásköltség összesen (max. 7 éj) 
–  utastársnak a Biztosítottal egy időben történő hazautazása miatt felmerülő közlekedési 

többletköltségek térítése:

-
€ 300 
€ 300 

 
200 000

Utastárs szállásköltségének térítése a Biztosított kórházi tartózkodása alatt összesen (max. 7 éj) - € 300
Beteglátogatás:  – közlekedési többletköltségek 

– szállásköltség összesen (max. 7 éj)
200 000 

€ 150
400 000 

€ 300
Helyettes küldés közlekedési többletköltségei kísérőpedagógus külföldi betegsége vagy balesete 
esetén

200 000 300 000

Idő előtti hazautazás otthoni hozzátartozó betegsége vagy halála miatt - 200 000
Információ úti okmány elvesztése esetén Szolgáltatás Szolgáltatás
C) Balesetbiztosítás
Baleseti eredetű halálra vonatkozó biztosítás - 3 000 000
Baleseti eredetû maradandó egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás 
(100 % – egyéb esetben a biztosítási feltételek szerint megállapított összeg)

- 3 000 000

D) Poggyászbiztosítás (kárbiztosítás)
Jogtalan eltulajdonítás, közlekedési baleset és gépjárműben műszaki tűz, elemi kár, és 
személy súlyos balesetével összefüggő károk esetén összesen, ezen belül:

150 000 300 000

– mobiltelefonra és hordozható számítógépekre vonatkozó szolgáltatás összesen 50 000 100 000
– úti okmányok pótlására vonatkozó költségtérítés 5 000 15 000
–  rendőrségi jegyzőkönyv beszerzésével, illetve úti okmányok konzulátuson történő pótlásával 

kapcsolatos külföldi utazási és ügyintézési költségek megtérítése együttesen legfeljebb
10 000 25 000

– bankkártya-pótlás költségeinek megtérítése – 10 000
Légitársaság kezelésében igazolt eltűnés vagy sérülés összesen, ezen belül: 
– sérült poggyász javítása vagy pótlása

100 000 
–

350 000 
25 000

Általános limitek:
– tárgyankénti limit 50 000 80 000
– csomagonkénti limit 100 000 200 000
E) Poggyászkésedelem (odaúton) (kárbiztosítás)
– 6-12 óra közötti poggyászkésedelem esetén – 5 000
– 12 órát meghaladó, legfeljebb 24 órás poggyászkésedelem esetén 5 000 10 000
– 24 órát meghaladó poggyászkésedelem esetén 20 000 50 000
F) Járatkésés külföldön és hazaérkezéskor (4 órán túli) (kárbiztosítás) 
Járatkésés – külföldön - 20 000
Járatkésés hazaérkezéskor - 5 000
G) Air Assistance – kártérítési összeg behajtása légitársaságoktól (kárbiztosítás)
– légitársasági kártérítés behajtásának ügyintézési költsége - € 150
H) Menetrendszerű légi, vízi, vagy szárazföldi tömegközlekedési eszközök lekésése esetén a továbbutazás többletköltségei (kárbiztosítás)
– közlekedési és szállás-többletköltségek - 50 000
I) Felelősségbiztosítás és jogvédelem (kárbiztosítás)
Személyi sérüléssel összefüggő dologi károk és orvosi ellátás költségeinek megtérítése, 
Eljárási költségek és ügyvédi munkadíj megfizetése 

500 000 2 000 000

J) Szállodai és kemping-felelősségbiztosítás (kárbiztosítás)
– kártérítési összeg megtérítése (10% önrész) 50 000 150 000



 Külföldi Nyelvtanulási 
Program START

Utas- és stornobiztosítás

 Külföldi Nyelvtanulási 
Program PLUSZ 

Utas- és stornobiztosítás

STORNO BIZTOSÍTÁS (EUB2019-01ST jelű Biztosítási feltételek)

B) Utazásképtelenségre és útmegszakításra vonatkozó szolgáltatások

Biztosítási összeg:

A Program keretében kapott 
ösztöndíj ténylegesen 
felhasznált, vissza nem 

téríthető, számlákkal igazolt 
összege

A Program keretében kapott 
ösztöndíj ténylegesen 
felhasznált, vissza nem 

téríthető, számlákkal igazolt 
összege

Tanuló minőségben résztvevőre vonatkozóan:
legfeljebb € 1.500 vagy £ 1.350 
nyelviskola díja + 234.000 Ft

legfeljebb € 1.500 vagy £ 1.350 
nyelviskola díja + 234.000 Ft

Kísérőpedagógus résztvevőre vonatkozóan:
utazási költségek legfeljebb 

117 000 Ft
utazási költségek legfeljebb 

117 000 Ft

Lemondás esetén a Vevőt terhelő önrészesedés a Biztosító által térítendő összeg százalékában: önrész nélkül önrész nélkül

A Külföldi Nyelvtanulási Program START és PLUSZ biztosítási termékekre vonatkozó eltérések  
az EUB2019-01U1 és az EUB2019-01ST jelű biztosítási feltételektől

Definíciók: 
Program: Külföldi Nyelvtanulási Program, amelyet Magyarország Kormánya a 1360/2017.(VI.12.) Korm. határozattal összhangban hozott 
létre, gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulók nyelvtudásának fejlesztésére, és amelynek lebonyolítását - az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma (EMMI) megbízásából - a Tempus Közalapítvány végzi.
Támogató: a Tempus Közalapítvány

1.) A biztosítási szerződés alanyai
–  utasbiztosítás keretében Biztosított személy (Storno biztosítás esetében Résztvevő) - kizárólag a Programban résztvevő 9. illetve 11. 

évfolyamos gimnáziumi vagy szakgimnáziumi tanuló vagy kísérőpedagógus lehet,
–  Storno biztosítás vonatkozásában Biztosított személy (Vevő), az a személy, aki a biztosítási összeg Támogató felé történő 

visszafizetésére kötelezett, tehát akit a Programban való részvétel meghiúsulása miatt vagyoni veszteség ér.

2.) Biztosítási feltételek kiegészítése, módosítása
Storno biztosítás – Fogalmak, biztosítási összeg
Storno biztosítás keretében biztosított Szolgáltatásnak minősül kizárólag a Program keretében a célországi nyelviskolai képzésre és az 
ehhez kapcsolódó utazásra a Támogató által ösztöndíjként megítélt összeg, ezen belül résztvevő személyenként összesen legfeljebb a 
ténylegesen megítélt és felhasznált összeg:
a) tanulóra vonatkozóan:

–  nyelviskolai kurzus díja maximum 1.500 euró vagy 1.350 angol font összegig, és
–  ösztöndíj ezen felüli része legfeljebb 234 000 forint összegig.

b) kísérőpedagógusra vonatkozóan:
–  utazási költségekre nyújtott támogatás, legfeljebb 117 000 forint összegig.

Felhasznált összegnek minősül: az az összeg, amelyet – a Szolgáltató által kiállított számla illetve befizetési bizonylat, az arra vonatkozó 
szerződés és a Támogató által írásban igazolt módon – valamely szolgáltatás megvásárlására felhasználtak, az utazás meghiúsulása 
esetén a Szolgáltató által nem visszatéríthető, és amelyre vonatkozóan a Biztosítottnak a Támogató felé bizonyíthatóan visszatérítési 
kötelezettsége keletkezik. Ha a résztvevő tanuló vagy kísérőpedagógus valamely biztosítási esemény miatt nem tud elutazni, és emiatt 
a menetjegyét másik - a Programban részt vevő - személy részére módosítják, akkor a Biztosító szolgáltatása  legfeljebb az eredeti jegy 
árának összegéig kiterjed a jegy módosítási költségeire is. Ebben az esetben viszont az adott menetjegyre vonatkozóan a Biztosító 
további szolgáltatást nem vállal. A módosított jegyre és az új résztvevőre a jelen biztosítási fedezet nem terjed ki. 

A teljesítés feltételei – az EUB2019-01ST jelű Storno biztosítási feltételek 4.1.3. pontjában felsoroltakon kívül:
–  a Program keretein belül a Támogató által jóváhagyott utazás jellemzőire vonatkozóan (utazás időpontja tartama és célországa, 

választott nyelviskola megnevezése, jóváhagyott összeg az adott résztvevőre vonatkozóan) a Támogató által kiállított dokumentum,
–  a Támogató írásos igazolása arról, hogy a programban résztvevő személy utazása meghiúsult, és emiatt a Támogató felé milyen összegű 

visszafizetési kötelezettsége keletkezett, - menetjegy módosítása esetén az eredeti vásárlásra és a módosításra vonatkozó névre szóló 
számlák, valamint a régi és az új jegy másolata.



Utasbiztosítás
Az EUB2019-01U1 jelű Utasbiztosítási feltételek IV/II. B) További utazási segítségnyújtás fejezet kiegészül a következőkkel:

4. Beteglátogatás szolgáltatás vonatkozásában: a Biztosító a Programban résztvevő, szülői kíséret nélkül utazó tanulókra 
vonatkozóan – életkoruktól függetlenül – vállalja a szolgáltatás teljesítését, ha a Biztosított állapota életveszélyes vagy 2 napnál 
hosszabb ideig kell kórházban maradnia.
20. Helyettes küldés kísérőpedagógus részére
Ha a kísérőpedagógusként a Programban résztvevő Biztosított személy a külföldi utazás időtartama alatt bekövetkezett, a IV.II. A) 
fejezetben leírt biztosítási esemény miatt a Programban résztvevő tanulók felügyeletét annak időtartamán belül várhatóan folyamatosan 
legalább két napig nem tudja ellátni, akkor az EUB-Assistance megszervezi a helyettesként kiutazó kísérőpedagógus valamely 
tömegközlekedési eszközzel történő kiutazását és annak utazási többletköltségeit a Szolgáltató felé megfizeti legfeljebb a Szolgáltatás-
táblázatban meghatározott biztosítási összegig. A Biztosító a szolgáltatás teljesítését kizárólag az adott időpontban a tömegközlekedési 
szolgáltatóknál elérhető szabad helyek és menetrend függvényében vállalja, az ebből eredő késedelemért nem felel.

A szolgáltatás teljesítésének feltételei:
–  az A) fejezet szerinti biztosítási esemény igazolásához szükséges dokumentumok benyújtása
–  annak igazolása, hogy ezzel összefüggésben a Biztosított személy kísérőpedagógusként a rá bízott tanulók felügyeletét folyamatosan 

legalább két napig nem tudja ellátni,
–  a szervező oktatási intézmény által a helyettesként kiküldött személy megjelölése és a szükséges jegy foglalásához szükséges 

adatainak megadása,
–  a Biztosító kérheti továbbá az utazási jegyek illetve számlák, és a kifizetést igazoló bizonylatok benyújtását, amennyiben azok a 

szervezés során nem kerülnek közvetlenül az EUB-Assistance birtokába.

Általános információ - területi hatály
Az EUB2019-01U1 jelű biztosítási feltételek szerint Európa területi hatályon belüli területek: 
a) a következő országok földrajzi Európához tartozó területei: Albánia, Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, 
Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, 
Írország, Izland, Koszovó, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldávia, Monaco, 
Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, 
Szlovénia, Törökország, Ukrajna, Vatikán.
b) a földrajzi Európán kívül fekvő területek közül kizárólag: Kanári-szigetek, Madeira, Azori-szigetek, Ciprus, Egyiptom, Marokkó, 
Törökország ázsiai területei, Tunézia, Izrael.

A biztosítási szerződés területi hatálya nem terjed ki az olyan országok vagy térségek területére, amelyek a kockázatviselés első napján 
vagy a Biztosított által az adott országba/területre történő beutazás napján a Magyarország külügyekért felelős minisztériuma által nem 
javasolt utazási célországok és térségek között szerepelnek.


