
  utolsó frissítés: 2019.06.25. 

   Ha nem siklóernyőzésre érvényes utasbiztosítást keresel, hanem pl. Kötelező gépjármű felelősségbiztosítást,  
Casco biztosítást, Lakásbiztosítást, Életbiztosítás stb. akkor az Insura kengurura kattintva találsz megfelelőt. 

Érdemes tudni a SIRESZ-nél köthető utasbiztosításokról 

1. Mitől érvényes a siklóernyőzésre?   
„Úgy értesültem, hogy a sportok részletes felsorolásában nem is szerepel a siklóernyőzés. 
A SIRESZ mégis azt állítja, hogy a biztosítás érvényes a siklóernyőzésre... Mi az igazság?” 

Válasz: a félreértés abból fakad, hogy az utasbiztosításokat alapvetően a külföldre utazó át-
lagemberekre szabják, nem pedig az extrém sportolókra. Ezért szinte minden biztosítótár-
saságnál az a gyakorlat, hogy a biztosítás alapból nem, hanem csak egy kiegészítő díj 
megfizetésével lesz érvényes a „veszélyesnek” ítélt sportokra, így a siklóernyőzésre is. Pl. 

az UNION biztosításoknál a részletes feltételeket leíró dokumentumban* a 41. oldalon a 9. 

pont igazolja, hogy a „Sport+” kiegészítővel kötött biztosítás érvényes a siklóernyőzésre is. 

Fontos: maradj a https://biztositas.siresz.hu/ oldalon, mert az itt elérhető ajánlatok mind-
egyike automatikusan tartalmazza a siklóernyőzésre érvényesítő kiegészítő díjat! 

2. Miben több a SIRESZ-nél köthető utasbiztosítás az UNION-nál köthetőnél?   
„Felmentem az UNION Biztosító honlapjára és az ott elérhető ’Világjáró Horizont’ nevű 
utasbiztosítás érvényességi felsorolása még a „Sport+” kiegészítő díjjal sem tartalmazza a 
siklóernyőzést. A SIRESZ erre azt mondja, hogy a nála megköthető biztosítás nem azonos 
azzal, amit hasonló néven az UNION-nál köthetnék. Nevezetesen, hogy a SIRESZ-nél köt-
hető utasbiztosítás kiterjed a siklóernyőzésre is. Hogyan lehet ez?    Mi az igazság?” 

Válasz: A SIRESZ-Insura együttműködésben a siklóernyőzésre is kiterjedő feltételeket kértünk 
és kaptunk az UNION Biztosítótól, különben ezeket a termékeket nem lenne értelme a sikló-
repülők számára közvetítenünk. Tehát a SIRESZ-nél köthető utasbiztosítások speciális ki-
egészítéseket tartalmaznak, amit a részletes biztosítási feltételeket tartalmazó dokumentum 
minden fejezetcímében szereplő „a PBA Insura Zrt. ügyfelei részére” szöveg is jelez. Így 
került nálunk az érvényesség felsorolásába a siklóernyőzés és a sárkányrepülőzés. 

3. Hasznos tippek: 3.1 A https://biztositas.siresz.hu/  oldalon maradva csak a szükséges ki-
egészítő díjjal együtt tudsz kötni, emiatt lesz a nálunk kötött biztosítás garantáltan érvényes 
a siklóernyőzésre. Erre a képernyő bal oldalán egy külön banner is felhívja a figyelmet. A 
weboldalunkon köthető utasbiztosításoknál nem is adunk lehetőséget kihagyni az „extrém 
sport” kiegészítést, ami egyben a versenyzésre is kiterjeszti a fedezetet.   
3.2 A kötésről emailt küldünk, amiben szerepel minden lényeges adat. A pdf biztosítási köt-
vényedet az „Utasbiztosítási kötvény letöltése” linken éred el. Ez a pdf fájl az utazáskor le-
gyen nálad kinyomtatva, vagy letöltött fájlként a telefonodban, hogy net nélkül is elérhesd. 
3.3 Az UNION-os biztosítások "Sport+" kiegészítésének érvényét az 1 oldalas kötvény jobb 
szélén szereplő: "A számított díj Sport+ díjcsomagot tartalmaz" szöveg igazolja. Az 
UNIQA 7 oldalas kötvényein a 6. oldalon található az „Extrém sport” kiegészítés igazolása. 

4. Megkötött biztosításod esetleges törlése: Ha mégsem kerül sor az utazásra, akkor sür-
gősen töröld a biztosításodat, így a díjat maradéktalanul visszautalja számodra a biztosító. 
Érvénybe lépett biztosítást már nem lehet törölni. Törlésre a biztosítás érvénybe lépését 
megelőző napon 22:00 óráig van lehetősége a szerződőnek (annak, aki megkötötte) a 
https://www.insura.hu/ugyfelkapu oldalon található MyInsura felhasználói fiókjában. Fióko-
dat az első biztosításkötésed alkalmával önműködően hozzuk létre. Elfelejtett belépési kó-
dok esetén rugalmas azonosításra számíthatsz. 

 
SIRESZ utasbiztosítási kapcsolat:  

Kardos István, ikardos@galatech.hu +36 (20) 943-5456 

___________ 

* A SIRESZ-nél köthető UNION Horizont biztosítások részletes feltételeit itt is elérheted: 
 https://www.galatech.hu/pg/siresz/insura_extremsport_biztositasok/UNION-PBA-(SIRESZ)_v80350_2019-05-13-tol_!-41.oldal_9.pont-!.pdf  

 A SIRESZ-nél köthető UNIQA GoPack biztosítás részletes feltételeit itt is elérheted:  
https://www.galatech.hu/pg/siresz/insura_extremsport_biztositasok/UNIQA_GoPack_H8583_2019-02_014.pdf  
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