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Jelen Hirdetmény 3. oldalán felsorolt, OTP Bank által kibocsátott hitelkártyákba beépített, automatikusan nyújtott 
balesetbiztosítási és asszisztencia-szolgáltatások állnak az ügyfelek rendelkezésére. 
E balesetbiztosítási és asszisztencia-szolgáltatások esetében a biztosító a Groupama Biztosító Zrt., a 
szerződő az OTP Bank, a biztosított a jelen Hirdetmény 3. oldalán felsorolt, OTP Bank által kibocsátott hitelkártya 
birtokosa. 
Jelen Hirdetmény 3. oldalán felsorolt OTP Bank által kibocsátott hitelkártyákat érintő jelen Hirdetményben 
ismertetett balesetbiztosítási és asszisztencia-szolgáltatások díját a jelen Hirdetmény 3. oldalán felsorolt 
OTP Bank által kibocsátott hitelkártyák éves díja tartalmazza. 
A jelen Hirdetményben bemutatott balesetbiztosítási és asszisztencia-szolgáltatások minden, a jelen 
Hirdetmény 3. oldalán felsorolt OTP Bank által kibocsátott érvényes hitelkártyával igénybe vehetőek, függetlenül 
attól, hogy az adott OTP Bank által kibocsátott hitelkártya igénylése, kiadása, cseréje a jelen Hirdetmény közzététele 
előtt vagy után történt meg. 
 
Jelen Hirdetmény 4. oldalán felsorolt, OTP Bank által kibocsátott hitelkártyákba beépített, automatikusan nyújtott 
balesetbiztosítási szolgáltatás, valamint Utazási Garancia Biztosítás áll az ügyfelek rendelkezésére. 
A balesetbiztosítási szolgáltatás esetében a biztosító a Groupama Biztosító Zrt., a szerződő az OTP Bank, a 
biztosított a jelen Hirdetmény 4. oldalán felsorolt, OTP Bank által kibocsátott hitelkártya birtokosa. 
Jelen Hirdetmény 4. oldalán felsorolt OTP Bank által kibocsátott hitelkártyákat érintő jelen Hirdetményben 
ismertetett balesetbiztosítási szolgáltatás és Utazási Garancia Biztosítás díját a jelen Hirdetmény 4. oldalán 
felsorolt OTP Bank által kibocsátott hitelkártyák éves díja tartalmazza. 
A jelen Hirdetményben bemutatott balesetbiztosítási szolgáltatás minden, a jelen Hirdetmény 4. oldalán 
felsorolt OTP Bank által kibocsátott érvényes hitelkártyával igénybe vehető, függetlenül attól, hogy az adott OTP 
Bank által kibocsátott hitelkártya igénylése, kiadása, cseréje a jelen Hirdetmény közzététele előtt vagy után történt 
meg. 
Az Utazási Garancia Biztosítás feltételeit a hitelkártyákhoz kapcsolódó Üzletszabályzatok Kiegészítései 
tartalmazzák. 

 
Balesetbiztosítási és asszisztencia-szolgáltatások ismertetése 

 
I. Asszisztencia-szolgáltatások 
 
Az alábbi 1., 2., 3. pontokban felsorolt asszisztencia-szolgáltatások a nap 24 órájában magyar nyelven, a világ 
bármely országából elérhetőek a következő telefonszámon: 

+ 36 1 465 3640 
A tárcsázást a nemzetközi hívás – adott országban alkalmazott – kódjával kell kezdeni. 
 
Az alábbi 1., 2., 3. pontokban felsorolt asszisztencia-szolgáltatásokat a jelen Hirdetmény 3. oldalán 
felsorolt OTP Bank által kibocsátott hitelkártyák tartalmazzák. 
 
1. Személyi asszisztencia 
 
1.1. Otthoni hozzátartozó értesítése 
Az asszisztencia-társaság a biztosítottat ért balesetről, megbetegedésről – amennyiben erről értesítik vagy tudomást 
szerez – a biztosított által megnevezett személyt Magyarországon haladéktalanul értesíti, ha ennek technikai 
feltételei adottak. 
 
1.2. Szolgáltatók címének, telefonszámának megadása 
Az asszisztencia-társaság a biztosított kérésére tartózkodási helyéhez legközelebb eső szerelők, tolmácsok, más 
szolgáltatók címét, illetve telefonszámát megadja. 
 
1.3. Kulturális programok szervezése 
Az asszisztencia-társaság a biztosított által időben jelzett igényeinek megfelelő színház-, koncertjegyek beszerzését 
vállalja. 
 
2. Poggyászkeresés 
 
Az asszisztencia-társaság a biztosított elveszett, eltűnt poggyászának felkutatására világhálózatán keresztül 
megteszi a szükséges intézkedéseket. 
 
3. Segítségnyújtás betegség, baleset esetén 
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3.1. Orvosok, kórházak címének, telefonszámának megadása 
Az asszisztencia-társaság megadja a biztosított tartózkodási helyéhez legközelebb eső, az adott betegség kezelésére 
alkalmas, idegen nyelven beszélő orvosok, kórházak címét, telefonszámát.  
 
3.2. Betegszállítás 
Az asszisztencia-társaság szükség esetén megszervezi a beteg állapotának megfelelő egészségügyi intézménybe 
szállítását, illetve hazaszállítását. 
 
3.3. Beteglátogatás 
Amennyiben a biztosított életveszélyes állapota vagy 10 napnál hosszabb tartamú kórházi kezelése miatt haza nem 
szállítható, az asszisztencia-társaság egy, a biztosított által megnevezett, Magyarországon bejelentett lakóhellyel 
rendelkező személy részére fedezi a biztosított kórházban történő meglátogatásának költségeit. 
A költségtérítés keretében az asszisztencia-társaság az oda-vissza utazás (saját személygépkocsi 
üzemanyagköltsége / vonat II. osztály / repülőjegy turistaosztály, valamint az ehhez kapcsolódó taxi) számlával 
igazolt költségeit maximum 100.000 forintig, valamint legfeljebb 5 éjszakára szóló, számlával igazolt szállodai 
költségeket maximum 40.000 forintig fedezi. 
 
3.4. Tartózkodás meghosszabbítása 
Amennyiben a biztosítottnak külföldi tartózkodását – kórházi elbocsátását követően orvosilag indokolt esetben – 
meg kell hosszabbítania vagy hazautazására csak későbbi időpontban kerülhet sor, az asszisztencia-társaság a 
felmerülő, számlával igazolt szállodaköltségeket legfeljebb 5 éjszakára, maximum 40.000 forintig fedezi. 
 
3.5. Holttest hazaszállítása 
A biztosított halála esetén az asszisztencia-társaság megszervezi a holttest hazaszállítását. 
 
3.6. Idő előtti hazautazás haláleset miatt 
Amennyiben a biztosított Magyarországon élő közvetlen hozzátartozója (házastársa, szülője, gyermeke) meghal, az 
asszisztencia-társaság a biztosított váratlan hazautazásából eredő igazolt többletköltségeket 100.000 forintig 
átvállalja. 
 
II. Balesetbiztosítás 
 
E pontban bemutatott balesetbiztosítási szolgáltatást a jelen Hirdetmény 3. és 4. oldalán felsorolt OTP 
Bank által kibocsátott hitelkártyák egyaránt tartalmazzák. 
 
A biztosított baleseti halála esetén a Groupama Biztosító Zrt. 100.000 forint biztosítási szolgáltatást nyújt. A 
biztosítás területi hatálya kiterjed a világ bármely országára. 
 
A biztosítás tartama megegyezik a Kártya érvényességi idejével. A Biztosító kockázatviselése a Kártya átvételét 
követő nap 0. órájakor kezdődik, a Kártya érvényessége (év – hónap) utolsó napjának 24. órájáig tart. 
 
A részletes biztosítási feltételeket a Groupama Biztosító Zrt. mindenkor hatályos „A Groupama Biztosító Zrt. Baleset- 
és egészségbiztosítási általános feltételei és Ügyféltájékoztató” című nyomtatványa tartalmazza. 
 
A biztosítási eseményt és a szolgáltatási igényt személyesen vagy írásban a Groupama Biztosító Zrt. bármely 
szervezeti egységénél kell bejelenteni. 
 

Záró rendelkezések 
 
A hirdetmény módosítására az American Express típusú termékek kivezetése miatt került sor. Jelen Hirdetmény 
hatályba lépésével a jövőre nézve hatályát veszti a 2018. január 13-án hatályba lépett Hirdetmény, valamint a 
módosításokkal érintett rendelkezések. 
 
Közzététel: 2018. december 10.                                                   OTP BANK Nyrt. 
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Beépített GB680 balesetbiztosítási és asszisztencia-szolgáltatásokkal rendelkező 

OTP Bank által kibocsátott hitelkártyák listája 
 

 

 
  

BOM hitelkártya 
MasterCard hitelkártya 
MasterCard Multipont hitelkártya 
VISA hitelkártya 
Vodafone hitelkártya 
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Beépített GB680 balesetbiztosítási szolgáltatással rendelkező 

OTP Bank által kibocsátott hitelkártyák listája 
 
 

 

 

MasterCard Arany hitelkártya 
MasterCard Bonus hitelkártya 
MasterCard BonusGold hitelkártya 


