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1. Bevezetés 

 
1.1. A dokumentum célja 

Partnereink weboldaláról biztosításkötő linken keresztül az Európai Utazási Biztosító Zrt. 

weboldalára érkező ügyfeleinknek lehetőségük van online utasbiztosítás megkötésére bankkártyás 

fizetéssel. 

Jelen dokumentum célja bemutatni a biztosításkötés folyamatát, továbbá a létrejött kötvények 

adatainak nyomon követését. 

 

1.2. Rendszerkövetelmények 

A biztosításkötő modul használatához az alábbi programoknak kell futniuk a számítógépen:  

 Microsoft Windows 8,8.1,10 operációs rendszer 

 Internet Explorer 11.0, Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome web böngésző 

Adobe Acrobat Reader [lehetőség van alternatív operációs rendszerek (pld.: Linux, Mac OS X) és 

web böngészők (pld.: Opera, Safari) használatára, de cégünk kizárólag a fenti rendszereken 

tesztelte az oldalt és ezek használata esetén nyújt technikai támogatást.] 

1.3. Főoldal 

Az átirányítást követően az oldal bal felső sarkában látható, hogy melyik partner weboldaláról történt 
az átirányítás. 
Az oldalunkra érkezve kiválasztható az igényeknek megfelelő termék. 
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2. Biztosításkötés 

 
2.1. Igényfelmérés 
Az online biztosításkötő rendszer kezdőképernyőjén kérjük megadni az utazás jellemzőit az alábbiak 

kiválasztásával, rögzítésével: 

 

 Utazás jellege (az utazásra legjellemzőbb tevékenység kiválasztása) 

 Utazás módja (jellemző közlekedési eszköz kiválasztása, ha van) 

 Utazás kezdete, vége 

 Úti cél (az utazás által érintett országok/földrajzi területek) 

 Utas(ok) neve, születési dátuma 

 

Ha további információra van szükségünk, az egyes sorokban található „?" ikonra navigálva az 

egérkurzort, megjelenik a kért tájékoztatás. 

A biztosításkötési folyamat alatt a „Befejezés" részig lehetőség van a visszalépésre (és 

adatmódosításra) az oldal alján található „Vissza" nyomógombbal, illetve az állapotsor fázisaira 

kattintva. 

Amennyiben végeztünk az adatbevitellel, a „Tovább" gombra kattintva megjelennek a megadott 

adatok alapján kiválasztható termékek. 
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2.2. Díjszámítás 

A termékek oszlopokra bontva tartalmazzák a biztosítás díját és egy áttekintő táblázatot, ahol 

láthatóak a szolgáltatások és a biztosítási termékek szolgáltatási limitjei („-" jel esetén az adott 

szolgáltatást a termék nem tartalmazza). A felajánlott termékek közül bármelyik választható, 

mindazonáltal a kiemelt – lilla – színű oszlopban látható terméket javasoljuk. 

 

A „További részletek" szövegre kattintva további szolgáltatásokra vonatkozó információ jeleníthető 

meg. 

Az összehasonlító táblázat alatt található a „Termékismertető (IPID)" nyomógomb, amelyre 

kattintva a biztosítási termékismertető érhető el, illetve a „Feltételek" nyomógomb, amelyre kattintva 

megtekinthetjük a biztosítási termékhez tartozó biztosítási feltételeket. 

A megfelelő termék az „Ezt választom" gombbal választható ki. 
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2.3. Kiegészítők 

Amennyiben a választott termékhez köthető kiegészítő biztosítás, ezen kiegészítő(k) adatai 

megtekinthető(ek) a „Kiegészítők” menüpontban (a kiegészítő ára, szolgáltatásai, jellemzői, 

valamint terméktípustól függően biztosítási termékismertető és feltétel is): 

 

A „Tovább" gombra kattintva, az „Adatok” lap a biztosítás szerződőjének (illetve ha eltér, a díjfizető) 

adatainak rögzítésére szolgál. 
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2.4. Adatok 

A szerződői (illetve ha eltér, a díjfizető) és a kiegészítő termék(ek)hez kapcsoló adatok bevitelére 

szolgáló felület. 

 

További kiegészítők kiválasztása esetén további kitöltendő mezők jelennek meg a felületen. 

 

Az adatok rögzítését követően az „Adatok ellenőrzése" gombra kattintva - a megadott adatok és a 

megkötni kívánt biztosítás paramétereinek megjelenítése és ellenőrzése után - lehet továbblépni. 

A biztosításkötés során ügyfeleinknek lehetőségük van a Magyar Máltai Mentőszolgálat munkáját 

támogatni a Kerekítsd fel! online mikroadományozási rendszeren keresztül. Bővebb információ ezzel 

kapcsolatban a https://eub.hu/Tarsadalmi-felelossegvallalasunk/ linkre kattintva érhető el. 
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Az adatok rögzítését követően az „Adatok ellenőrzése" gombra kattintva - a megadott adatok és a 

megkötni kívánt biztosítás paramétereinek megjelenítése és ellenőrzése után - lehet továbblépni. 
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2.5. Nyilatkozatok 

Ezen a lapon tudják ügyfeleink megtenni a szerződéskötéshez szükséges alábbi nyilatkozatokat az 

egyes nyilatkozatok melletti jelölőnégyzetek bepipálásával. 

 Nyilatkozat az ajánlati adatok ellenőrzéséről 

 Nyilatkozat a termékismertető megismeréséről, a biztosítási feltételek és az ügyféltájékoztató 

megismeréséről és elfogadásáról (a nyilatkozat megtételének feltétele a dokumentumok 

megtekintése) 

 Nyilatkozat a Polgári Törvénykönyvtől és a korábbi szerződési feltételektől eltérő 

rendelkezések megismeréséről és elfogadásáról 

 Nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy a díjfizető neve és címe átadásra kerül a 

SimplePay bankkártyás fizetési szolgáltatást nyújtó OTP Mobil Kft. részére  

 Egyes biztosításközvetítők weboldaláról történő átlinkelés esetén a szerződéskötés feltétele 

a biztosításközvetítőről szóló tájékoztatás elfogadásáról szóló nyilatkozat megtétele is 

 

A nyilatkozatok megtételét követően a „Biztosítás megkötése bankkártyás fizetéssel” gombra 

kattintva ügyfeleink átirányításra kerülnek az OTP SimplePay fizetési rendszer oldalára. 
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2.6. SimplePay fizetési rendszer 

A biztosítások díját ezen a felületen keresztül tudják ügyfeleink rendezni az alábbi adatok 

rögzítésével: 

 Email: a tranzakcióról erre az e-mail címre kerül értesítés megküldésre 

 Kártyaszám: a bankkártya száma 

 Kártyabirtokos neve: a bankkártya birtokos neve 

 HH/ÉÉ: Bankkártya érvényessége 

 CVC/CVV kód: a bankkártya hátoldalán szereplő háromjegyű szám  

Meglévő SIMPLE fiók esetén a „FIZETÉS SIMPLE FIÓKKAL” opció is választható. 

 

A „Fizetés” gombra kattintva kezdeményezhető a díjfizetés. A sikeres tranzakciót követően 

ügyfeleink visszairányításra kerülnek az Európai Utazási Biztosító Zrt. oldalára.  

Kérjük, hogy ne zárja be az oldalt, amíg a tranzakció folyamatban van, mert ez sikertelen díjfizetést 

eredményez! 

 

A folyamat végén ügyfeleink átirányításra kerülnek a Biztosításkötő modul „Befejezés” lapjára. 
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2.7. Befejezés 

Sikeres biztosításkötés esetén a „Befejezés” lapon lehetőségünk van:  

 a Kötvény, az IPID és a Biztosítási feltételek nyomtatására  

 a Kötvény ügyfelek által megadott e-mail címre történő továbbítására 

 új biztosítás kötésére 

 

 

2.8. E-mail értesítések 

 

2.8.1. Sikeres fizetési tranzakcióról szóló e-mail (SimplePay fizetési rendszer) 

 

2.8.2. EUB utasbiztosítási kötvény 
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A sikeres díjfizetést követően „EUB utasbiztosítási kötvény” tárgyú e-mail kerül megküldésre a 

szerződéskötési folyamat során rögzült e-mail címre.  

Az e-mail tartalmazza:  

 az utasbiztosítási kötvényre,  

 a biztosítási feltételekre és a Biztosító ügyféltájékoztatójára,  

 az elszámolási bizonylat nyomtatására,  

 valamint a díjvisszatérítés rögzítésére szolgáló felületre mutató linkeket 
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cím e-mailek fogadására nem alkalmas. Fizetési vagy adatszolgáltatási felületre irányító, bankkártya adatok vagy jelszó 
megadásával kapcsolatos e-mailt nem küldünk ügyfeleink részére. Kérjük, ha a fentiekkel kapcsolatos vagy bármilyen 
megtévesztő adattartalmú (pl. adathalász) e-mailt kap az EUB nevében, szíveskedjen jelezni felénk a helpdesk@eub.hu e-mail 
címen. 

3. Utólagos adminisztráció 

 
3.1. Elszámolási bizonylat nyomtatása 

Az „Elszámolási bizonylat nyomtatása” linkre kattintva ügyfeleink számára elérhetővé válik a 

bizonylat nyomtatási és a pdf formátumú dokumentum mentési lehetőségét is tartalmazó felület. 

 

 

Ezen a felületen továbbá elérhetőek az alábbi funkciók is:  

 Díjvisszatérítés indítása 

 Biztosítás feltételek nyomtatása és a pdf formátumú dokumentum mentése 
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Az Európai Utazási Biztosító Zrt. kizárólag a noreply@eub.hu e-mail címről küld ki automata rendszerüzeneteket. Ez az e-mail 
cím e-mailek fogadására nem alkalmas. Fizetési vagy adatszolgáltatási felületre irányító, bankkártya adatok vagy jelszó 
megadásával kapcsolatos e-mailt nem küldünk ügyfeleink részére. Kérjük, ha a fentiekkel kapcsolatos vagy bármilyen 
megtévesztő adattartalmú (pl. adathalász) e-mailt kap az EUB nevében, szíveskedjen jelezni felénk a helpdesk@eub.hu e-mail 
címen. 

3.2. Díjvisszatérítés 

A „Díjvisszatérítés” linkre kattintva ügyfeleink kezdeményezhetik a biztosítási díj teljes vagy 

részleges visszatérítését a mindenkor hatályos biztosítási feltételek alapján. 

 

A felületen a „Díjvisszatérítés” gomb megnyomását követően a díjvisszatérítéshez szükséges 

adatok rögzítésére szolgáló mezők válnak elérhetővé ügyfeleink számára. A bankszámlaszám, a 

számlát vezető pénzintézet és a számlajogosult nevének rögzítését és az OK gombra történő 

kattintást követően megkezdődik a díjvisszatérítési folyamat. 
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Az Európai Utazási Biztosító Zrt. kizárólag a noreply@eub.hu e-mail címről küld ki automata rendszerüzeneteket. Ez az e-mail 
cím e-mailek fogadására nem alkalmas. Fizetési vagy adatszolgáltatási felületre irányító, bankkártya adatok vagy jelszó 
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megtévesztő adattartalmú (pl. adathalász) e-mailt kap az EUB nevében, szíveskedjen jelezni felénk a helpdesk@eub.hu e-mail 
címen. 

4. Kapcsolat 

 
Ügyfélszolgálat – Kárrendezés   Technikai segítségnyújtás a weboldalhoz 

Tel.: 452-3580    Tel.: 452-3295 

Fax: 452-3312     

karrendezes@eub.hu   helpdesk@eub.hu 

 

H-K-SZ-P: 8:00-16:00   H-CS: 9:00-17:00 

CS: 8:00-17:00    P: 9:00-14:30 
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