
 

 

 
  

 
 

Budapest, 2010. december 9. 
 
UTASBIZTOSÍTÁS SMS-BEN ÉS IPHONE ALKALMAZÁSKÉNT IS A VODAFONE-NÁL 
 
 
Az SMS-ben igényelhető utasbiztosítás a biztosítási termékek legújabb generációja, amely túlmutat még a 
személyes kontaktust nem igénylő, gyors internetes utasbiztosítási szolgáltatásokon is, mivel a mobiltelefon-
készüléken kívül semmilyen más eszközt nem igényel. Az Union Biztosító termékét a Vodafone most egy 
könnyen kezelhető alkalmazás képében az iPhone-ra is elérhetővé tette. 
 
Az utasbiztosítás értékét csak akkor érezzük igazán, ha már megtörtént a baj. Egy külföldi utazás költségeit egy 
váratlan baleset vagy megbetegedés miatt szükségessé váló kórházi ellátás a többszörösére is duzzaszthatja. Az 
SMS-ben és iPhone alkalmazásként is igényelhető utasbiztosítás ugyanakkor mindenki számára kényelmes 
megoldás, hiszen akár az utazás előtt, akár a határ átlépését követően is igénybe vehető. „Az SMS valamint az 
okostelefonos utasbiztosítás minden eddiginél egyszerűbben, jelentős biztosítási tartalommal, kedvező díj mellett akár 
külföldről, a határ átlépését követő két órán belül is igénybe vehető” – összegzi a termék előnyeit Zsoldos Miklós, az 
Union Biztosító elnök-vezérigazgatója. 
 
Az új generációs biztosítás, a termék jellegéből adódóan hagyományos és okostelefonon egyaránt, rendkívül 
kényelmesen igényelhető. A kényelem része, hogy a díjfizetéssel sem kell külön foglalkozni, mivel a biztosítási díj a 
következő havi Vodafone telefonszámlán fog megjelenni.  
  
Egy termék sikere jelentős részben mindig annak használhatóságán, kezelhetőségén múlik. Ezt tartottuk szem előtt a 
fejlesztés során és ezért dolgoztuk ki a hagyományos mobiltelefonok mellé a külön iPhone-on futó alkalmazást. A 
Vodafone ügyfelek számára az App Store-ból ingyenesen letölthető applikáció az egyszerű, gyors, pontos és 
egyértelmű ügyintézés garanciája. A szolgáltatás kiválóan illeszkedik stratégiánkba, hiszen megkönnyíthetjük vele 
ügyfeleink életét, és ezáltal többet nyújthatunk nekik, mint versenytársaink.”- emelte ki Lakatos Péter, a Vodafone 
Magyarország stratégia, márka és kommunikációs vezérigazgató-helyettese.  
 
Az SMS-es forma minden készülék esetén a lehető legegyszerűbb ügyintézést követeli meg: az utasnak csupán az 
alapadatokat – név, születési év, illetve utazás kezdete és vége – kell SMS-ben elküldenie és miután a megerősítő 
üzenetet is jóváhagyta, a szolgáltató megküldi neki az igényelt biztosítás kötvényszámát és a baj esetén hívható 
asszisztencia segélyhívó számát.  
 
A szolgáltatás további fontos előnye, hogy a telefon használója jelentős kedvezménnyel köthet családi biztosítást is 
adott díj mellett, a gyermekek számától függetlenül. Ebben az esetben az adatszolgáltatásban csupán annyi a 
különbség, hogy valamennyi családtag születési évét meg kell adni.  

 

 

SMS utasbiztosítás főbb szolgáltatásai 
 
Az egységesen 490 forintba kerülő egyéni napidíj mellé kiemelkedő biztosítási szolgáltatás jár, amelyek közül a 
legfontosabbak: 

Fedezetek Biztosítási összeg 

Betegség vagy baleset 20 millió forint 

Baleseti halál   2 millió forint 

Baleseti rokkantság   3 millió forint 

Poggyászbiztosítás 200 ezer forint 

Síelés, snowboard, hobbiszintű vadvízi evezés és búvárkodás kiterjed 

 
Ugyanezen limitek mellett összesen napi 1.190 forintért köthető a családi biztosítás 2 szülő és korlátlan számú, 16 
év alatti gyermek számára. 



 

 

* * * 

Az UNION Biztosító 
 
A hazai biztosítási piac felső harmadába tartozó UNION Biztosító a bécsi székhelyű, tőzsdén jegyzett Vienna 
Insurance Group cégcsoport tagja. A több csatornán elérhető, széleskörű termékpalettája keretében az UNION 
Biztosító lakossági, vállalati, valamint intézményi ügyfelei számára kínál innovatív, egyedi igényeknek megfelelő 
biztosítási megoldásokat. E megoldások érintik a hosszú távú befektetési célokhoz, váratlan helyzetekre való anyagi 
felkészüléshez, magas színvonalú egészségügyi ellátás biztosításához, féltve őrzött otthon és vagyontárgyak 
védelméhez, vagy vállalkozások, vállalatok és intézmények vagyon-, felelősség- és gépjármű-biztosítási igényéhez 
kapcsolódó sajátos szükségleteket egyaránt. Üzleti aktivitása mellett a társadalmi szerepvállalásra is kiemelt figyelmet 
fordít. 
Az UNION Biztosító 2009-ben, 11 százalékos növekedést követően, 28,8 milliárd forint díjbevételre tett szert, adózás 
előtti eredménye pedig a 32 százalékos bővülés nyomán 1 milliárd forint fölé emelkedett.  
A Vienna Insurance Group (VIG) Közép-Kelet-Európa egyik vezető biztosítási csoportja: 23 országban, mintegy 23 
ezer alkalmazottal közel 50 biztosítótársaságot működtet.  
 
Vienna Insurance Group 
 
A tőzsdén jegyzett bécsi központú Vienna Insurance Group (VIG) egyike Közép-Kelet-Európa vezető biztosítási 
csoportjainak. Az ausztriai anyavállalaton kívül a Vienna Insurance Group leányvállalatokon keresztül az alábbi 
országokban folytat biztosítási tevékenységet: Albánia, Bulgária, Csehország, Észtország, Fehéroroszország, Grúzia, 
Horvátország, Lettország, Lengyelország, Liechtenstein, Litvánia, Macedónia, Magyarország, Montenegró, 
Németország, Románia, Oroszország, Szerbia, Szlovákia, Törökország és Ukrajna. Ezen felül a Wiener Städtische 
Versicherung Olaszországban és Szlovéniában rendelkezik fióktelepekkel; a Donau Versicherung pedig 
Olaszországban.  
Az osztrák piacon a Vienna Insurance Group (VIG) a Wiener Städtische Versicherung, a Donau Versicherung és a 
Sparkassen Versicherung vállalatokkal képviseli magát.  
 

A Vodafone-ról: 
A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 31 országában van jelen és 

további 40 partnerhálózattal rendelkezik, 347 millió ügyfélnek szolgáltat szerte a világon. A Vodafone teljes körű mobil 

telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, beleértve a hang- és adatkommunikációt.  

A Vodafone Magyarország Zrt. 1999. november 30-án kezdte meg magyarországi működését, jelenleg 22,55 

százalékos részesedéssel van jelen a piacon (2010. szeptemberi adatok alapján). A Vodafone Magyarország integrált 

technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs, mobilinternetes és szélessávú 

adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók. 

 
További információ: 
UNION Biztosító 
Maják Viktor, marketing és kommunikációs igazgató 
Tel: (06-1) 486-4324 
Mobil: (06-70) 332-7306 
Fax: (06-1) 486-4392 
E-mail: majak.viktor@unionbiztosito.hu 
Korábbi sajtóközlemények: www.unionbiztosito.hu 
 

Babel Communications 
Szabó Szeréna – tanácsadó 
Mobil: (06-70) 377 1331 
E-mail: szabo@babelpr.hu  
 

Fülöp Szilvia 
Vodafone Magyarország  
+36 70 333 2555  
sajto@vodafone.hu   

Jaczkó Viktória 
Eurolex Consulting 
+36 70 427 9947 
viktoria.jaczko@eurolex.hu 
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