Biztosított, az aki:
1. a csatlakozás napján a 65. életévét (Bázis csomag és Bázis+Tréner kiegészítő
csomag), illetve a 70. életévét (Prémium és Prémium+Tréner kiegészítő csomag)
be nem töltött természetes személy,
2. a Magyar Sí Szövetség nyilvántartása szerint*
a, pártoló tagnak,
b, versenyzőnek,
c, edzőnek
d, síoktatónak
minősül, illetve ezen személyek családtagjai (élettárs vagy házastárs és a
vérszerinti, nevelt és örökbefogadott gyermekek).
3. jogosult magyarországi társadalombiztosítási ellátásra, vagy egyéb
Magyarországon történő gyógykezelés költségeinek kiegyenlítésére alkalmas
biztosítással rendelkezik;
4. életvitelszerűen Magyarországon lakó magyar állampolgár, vagy Magyarországon
letelepedett külföldi állampolgár, aki magáncélból vagy ösztöndíjasként utazik
külföldre – feltéve, hogy nem állampolgársága szerinti országba utazik; –
közvetlenül a csatlakozást megelőzően Magyarországon tartózkodott.

Igényelhető utasbiztosítási csomagok





Bázis csomag - pártoló tag, versenyző, edző, síoktató részére Európa,
kivéve Magyarország; kiutazásonként 30 nap
Bázis + Tréner kiegészítő csomag - Bázis csomag mellé, edzők, síoktatók
részére Európa, kivéve Magyarország; kiutazásonként 30 nap
Prémium csomag - pártoló tag, versenyző, edző, síoktató részére egész
világ, kivéve Magyarország, USA, Kanada; kiutazásonként 60 nap
Prémium + Tréner kiegészítő csomag - Prémium csomag mellé, edzők,
síoktatók részére egész világ, kivéve Magyarország, USA, Kanada;
kiutazásonként 60 nap
Személyenként egy csatlakozás során legfeljebb egy biztosítási csomag és
egy kiegészítő csomag jelölhető meg. Biztosítási csomag váltására a
biztosítási éven belül nincs lehetőség.

Bázis és Prémium csomagok: az alapbiztosításon felül síverseny és edzés, ill.
szervezett síoktatás során bekövetkezett balesetekre is;
Tréner kiegészítő csomag: az alapcsomagon felül edzői/sí-oktatói
felelősségbiztosítás

Biztosítási csomagok díjai
Biztosítási év/
biztosított
pártoló tag,
edző, síoktató
és családtagok
versenyző

Prémium +

Bázis

Bázis+
Tréner kiegészítő

Prémium

17 500,- Ft

30 000,- Ft

29 000,- Ft

40 000,- Ft

25 000,- Ft

-

38 000,- Ft

-

Tréner kiegészítő

A biztosítási díjat a Biztosító UniCredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett 1091800100000003-01590044 számú bankszámlájára kell átutalni.
Az átutalás során a közlemény rovatban a következőket kell feltüntetni:





53188
Biztosított neve
Biztosított születési dátuma éééé.hh.nn formátumban
választott csomag megnevezése.

Egy utalással csak egy Biztosított díja fizethető meg!

*A Magyar Sí Szövetség nyilvántartása szerint az minősül:
 pártoló tagnak, aki befizette az éves MSíSZ pártolói tagdíjat
 versenyzőnek, aki a Magyar Sí Szövetség valamelyik tagszervezetének tagja,
érvényes versenyengedéllyel és sportorvosi igazolással rendelkezik
 edzőnek, aki az éves edzői díjat befizette
 síoktatónak, aki befizette az éves pártolói tagdíjat
A biztosító a fenti tagnyilvántartás alapján fog biztosítást kötni, tagdíj
elmaradás esetén nem köt biztosítást!

