
ha külföldön segítségre van 
szüksége
 
Jó tudni!
Amennyiben külföldön baleset történik vagy 
hirtelen megbetegszik és orvosi, kórházi el-
látásra van szüksége, kérje segítségünket az 
éjjel-nappal hívható +36 1 268 1388 tele-
fonszámon, ahol magyar nyelven nyújtanak 
Önnek segítséget.
Figyeljen arra, hogy amennyiben a felmerülő 
baleseti, betegségi költségek előreláthatólag 
elérik, illetve meghaladják az 1000 EUR-t, vagy 
ennek megfelelő értékű valutát, úgy ennek tényét 
és a történteket minden esetben haladéktalanul 
jelentse be az AXA ügyeletes munkatársának.

Egyéb felmerülő kérdéseivel kapcsolatban 
készséggel áll rendelkezésére vállalati kapcso-
lattartója az alábbi elérhetőségeken:

AXA Biztosító Zrt.
1138 Budapest, Váci út 135-139.
06 40 30 30 30
www.axa.hu
info@info.axa.hu

Kedvezménykód:   11T2Y4IO

szezonális ajánlatunk: HóBarát 
sí  és snowboard utasbiztosítás

Mitől síbiztosítás a síbiztosítás?
extra szolgáltatások kifejezetten a hósportok • 
szerelmeseinek
síruházat és sífelszerelés rongálódásának • 
térítése síbaleset esetén
sí-felelősségbiztosítás• 
kutatás, mentés, kimentés költségeinek • 
átvállalása
síbérlet megtérítése (síbaleset esetén, ha mi-• 
nimum 3 nap ki nem használt idő van rajta)
baleseti kórházi napi térítés• 

A 20%-os kedvezmény kizárólag a szórólapon 
szereplő egyedi kód aktiválásával, online utas-
biztosítás kötésekor vehető igénybe. A kedvez-
mény más kedvezményekkel nem összevon-
ható, kizárólag a felnőtt teljes árú (pótdíjak 
és kedvezmények nélkül számított) biztosítá-
si díjból kerül levonásra. Egy kód többször is 
felhasználható, és a kedvezmény egy időben 
több fő számára is érvényesíthető. Az akció 
2012. március 31-ig tart.

20% kedvezmény online 
utasbiztosítás kötésekor

Aktiválja egyedi kódját!
Minden munkavállaló számára, aki online köti 
meg utasbiztosítását, 20%-os díjkedvezményt 
adunk. A www.axa.hu weboldalunkon válassza 
az „Online szolgáltatások” menüpont alatt a „Biz-
tosítás” kategóriát, azon belül a „Kössön Online 
utasbiztosítást!”, töltse ki a kért adatmezőket, 
majd írja be a szórólapon található, kedvez-
ményre jogosító kódot. A díj átutalását követően 
kérjük, nyomtassa ki utasbiztosítási kötvényét, 
melyet feltétlenül vigyen magával utazására.

széleskörű felhasználhatóság

Miért éppen AXA utasbiztosítás?
Mert...

széleskörű szolgáltatást nyújtunk kedvező • 
áron,
jelentősen megemelt térítési összegeket • 
kínálunk,
most a felnőtt, teljes árú biztosítási díjra • 
20% kedvezmény érvényesíthető,
a gyermekek az AXA-nál 18 éves korig • 
50% kedvezményt kapnak,
3-5 fő együttutazása esetén további, 5%-os • 
kedvezményt lehet igénybe venni.

biztosítás

Válassza az AXA utasbiztosításait!

Síeléshez, városnézéshez vagy kiránduláshoz vá-
lassza az AXA-tól a HóBarát vagy Világjáró utasbiz-

tosítási termékeket, és vegye igénybe a 20%-os díj-
kedvezményt! 

utasbiztosítás kell    ráadásul én 
20%-kal olcsóbban kapom meg

ONLINE
 UTASBIZTOSÍTÁS
www.axa.hu
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