HEGYMÁSZÓ BIZTOSÍTÁS KIEGÉSZÍTŐ SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (AUBHS013)
Jelen kiegészítő feltételek a Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A. Biztosító
Magyarországi Fióktelepe (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.; továbbiakban: Biztosító) utas
biztosítási szerződéseinek Hegymászó biztosítási kockázataira érvényesek feltéve, hogy a szerződést a
jelen kiegészítő feltételekre hivatkozással kötötték.
A jelen biztosítási feltételekben (a továbbiakban: kiegészítő feltételek) nem szabályozott kérdésekre a
biztosító Iránytű Utasbiztosítási általános feltételek (AUBÁF013) (a továbbiakban: általános
feltételek) irányadóak, mely feltételekre való hivatkozással a biztosítási szerződés létrejött. A
szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit, valamint az egyéb hatályos
magyar jogszabályokat kell megfelelően alkalmazni.
1. Fogalmak
Hegymásás: hegymászásnak minősül a hegyvidéken történő túrázás, amennyiben annak során a
Biztosított a kijelölt turistaútról letér vagy az útviszonyok speciális felszerelés használatát indokolják
(pl. kötélbiztosítás, hágóvas, jégcsákány stb.). Hegymászásnak minősül a 3500 méter tengerszint
feletti magasság fölött történő túrázás.
2. Pótdíjak
Hegymásás biztosítás esetén nincs pótdíjas tevékenység.
3.

A biztosító szolgáltatása

A Biztosító a jogalap fennállása esetén Hegymásás kiegészítő szerződési feltételek 1. számú
mellékletét képező Szolgáltatási táblázatban meghatározott összegek keretein belül teljesíti a vállalt
biztosítási szolgáltatásokat.
4. Különös rendelkezések
A Különös rendelkezéseket az általános feltétel 9. fejezete tartalmazza, melyek az alábbiakkal
egészülnek ki.
4.1. Balesetbiztosítás
Baleseti sürgősségi ellátás kiterjed a hegymászás- sziklamászás során bekövetkezett biztosítási
esemény miatt szükségessé váló kezelésre, illetve igazolható módon folytatott hegymászó
tevékenységre.
4.1.1. Korlátozások, kizárások, mentesülések
A hegymászó biztosítás korlátozásai:
a) magassági korlátja 5000 méter,
b) sziklamászás esetén az UIAA skála szerinti VIII. fokozat,
c) havas-jeges hegymászó utaknál sem lehet nehezebb, mint az IFAS skála szerinti „D” fokozat,
d) jégmászás esetén nem lehet nehezebb a választott út, mint „WI4” fokozat,
e) klettersteig utak esetén nem lehet nehezebb a választott út, mint „E” fokozat,
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f)

Boulderezés esetén, 5 méter alatt, korlátlan fokozatig, védőfelszerelés mellett.

A balesetbiztosítási fedezet sürgősségi orvosi ellátást igénylő esetekben sem terjed ki:
a) a biztosított által díjazásért végzett fizikai munkavégzés során bekövetkező balesetekre; ipari
alpinista jellegű munkákra,
b) a versenyszerűen űzött sporttevékenységre, (kivéve, ha az ügyfél a megfelelő mértékű pótdíjat
megfizette); verseny vagy edzés céljából végzett műfal vagy sziklamászásra,
c) amennyiben a biztosított még feltáratlan helyen, új út nyitása céljából hegyet vagy sziklát mászik,
d) amennyiben a biztosított nem hord védőfelszerelést és/vagy a védőfelszerelés nem felel meg
az UIAA követelményeinek-szabványainak (CE; EN; MSZ EN).
Az UIAA logo nemzetközileg bejegyzett védjegy, csak olyan felszerelésen található meg, melyekre
az UIAA tanúsítványt állított ki.

e) amennyiben bebizonyosodik, hogy a biztosított nem járt el megfelelően a kiválasztott szikla
vagy hegymászó út választásában, a képességeinek és minősítésének nem megfelelően
választotta meg azt és emiatt történt meg a baleset,
f) amennyiben a biztosított nem vette figyelembe a helyi előírásokat, kiemelten az időjárási
viszonyokra és emiatt történt meg a baleset,
g) amennyiben a biztosított nem a kijelölt útvonalon közelíti meg a hegy-sziklamászó út beszállását
és nem a kijelölt útvonalat használja a lejövetel során,
h) mesterséges eszközökkel végzett sziklamászás (trepnizés),
i) Solo mászás (kötélbiztosítás nélküli sziklamászás), kivéve a boulderezést.
4.2. Felelősség biztosítás
A Biztosító a 9.4. pontban megfogalmazott személyi felelősségbiztosításon túl megtéríti a biztosított
által hegymásás tevékenység végzése közben harmadik személynek okozott dologi károkat is, a
szolgáltatási táblázatban meghatározott értékhatárig.
4.3. Mentés, keresés, kimentés
Ha a Biztosított részére utazása, illetve hegymásás során – baleset, vagy súlyos megbetegedés
következtében – mentés válik szükségessé, akkor a Biztosító asszisztencia partnerének bevonásával –
megszervezi a lehető leghatékonyabb segítséget, és a szolgáltatási táblázatban, a választott csomag
szerinti költségeket átvállalja.
Ennek keretében a Biztosító téríti a Biztosított személy felkutatásának és a legközelebb fekvő,
gépjárművel már járható útig, vagy a baleset helyszínéhez legközelebb eső kórházig történő
elszállításának igazolt költségeit.
Amennyiben orvosilag indokolt, illetve szükséges, akkor a mentés bármilyen módon kivitelezhető.
4.4. Poggyászbiztosítás
Hegymászó biztosítás esetén a poggyászbiztosítás kiterjed a hegymászó felszerelésre és a hegymászó
ruházatra a Szolgáltatási táblában meghatározott összeghatáron belül.
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1. számú melléklet: Szolgáltatási Táblázat
Csomag

Basic

24/7 TELEFONOS ASSZISZTENCIA MAGYAR NYELVEN

Hegymászás
Optimum Premium

szolgáltatás

szolgáltatás

szolgáltatás

Telefonos orvosi tanácsadás magyar nyelven 24/7

szolgáltatás

szolgáltatás

szolgáltatás

Orvosi költségek betegségre és balesetre

5 000 000 Ft 20 000 000 Ft 50 000 000 Ft

EGÉSZSÉGÜGYI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

ezen belül:
Orvosi költségek sport balesetekre
Sürgősségi fogászati limit

5 000 000 Ft 20 000 000 Ft 50 000 000 Ft
50 000 Ft

80 000 Ft

100 000 Ft

Mentési költségek:
általános (helikopter, mentőautó)
hegyi mentés
Kórházi napi térítés, ha a költségek az EEK (vagy más biztosítás) alapján térülnek
Beteg hazaszállítása
Holttest hazaszállítása

2 500 000 Ft 6 000 000 Ft 14 000 000 Ft
1 000 000 Ft 10 000 000 Ft 15 000 000 Ft
20 000 Ft
30 000 Ft
40 000 Ft
limit nélkül
limit nélkül
limit nélkül
limit nélkül

limit nélkül

limit nélkül

Baleseti halál

2 000 000 Ft

3 000 000 Ft

4 000 000 Ft

Baleseti rokkantság

2 000 000 Ft

4 000 000 Ft

6 000 000 Ft

4 000 000 Ft

9 000 000 Ft

BALESETBIZTOSÍTÁS

Baleseti REHA xs 49%
POGGYÁSZBIZTOSÍTÁS
Poggyászbiztosítás

150 000 Ft

250 000 Ft

400 000 Ft

Poggyászbiztosítás tárgyankénti limit

50 000 Ft

75 000 Ft

100 000 Ft

limit nélkül

limit nélkül

limit nélkül

112 000 Ft

187 000 Ft

300 000 Ft

250 000 Ft

500 000 Ft

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

2 000 000 Ft

3 000 000 Ft

Ügyvédi költségek

100 000 Ft

250 000 Ft

2 000 000 Ft

Szálloda költségek (max 5 napra)
hozzátartozónak a biztosított külföldi kórházi ápolása esetén (beteglátogatás is)

200 EUR

400 EUR

600 EUR

Utazási költségek: beteglátogatás, hazautazás időpontjának változása betegség vagy
baleset miatt

100 000 Ft

200 000 Ft

400 000 Ft

Gyermek hazaszállítása

200 000 Ft

1 000 000 Ft

2 000 000 Ft

Szgk.-ban ülők hazajuttatása

100 000 Ft

200 000 Ft

300 000 Ft

Segítség úti okmány elvesztése esetén

10 000 Ft

20 000 Ft

30 000 Ft

-

30 000 Ft

50 000 Ft

Útiokmányok, iratok
SPORT KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETEK
sportfelszerelés és ruházat
(kötél, sisak, bakancs, stb.)
EGYÉB SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI
Felelősség biztosítás (a Biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettségek megtérítése)
sporttal kapcsolatos felelősség is.
Jogvédelem (óvadék, illeték, perköltség)

Tolmácsszolgálat betegség, baleset esetén
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2. számú melléklet: Magyarázat:
UIAA : Alpinista Szövetségek Nemzetközi Uniója
UIAA skála: az egyik legelfogadottabb, sziklamászó utak technikai szintje
0 - Turistaút.
Mászás nélküli túrák, ide tartoznak a jelzéssel ellátott turistautak is. Kéz használatára nincs szükség,
de még a jelzett turistautak is igen meredek lejtőn vezetnek.
I - Könnyű.
Meredek terep. Helyenként szükséges a kezek használata. Tájékozódó képesség és a sziklák közötti
szédülésmentesség nélkül nem végezhető.
II - Alig nehéz.
Gyakoribb kézhasználat szükséges az egyensúlyozás érdekében. Gyakorlottak kötél nélkül, kezdők
helyenként kötéllel másszák. Hegymászó tanfolyam elvégzése után tanácsos belevágni.
III - Kissé nehéz.
A terep közel függőleges is lehet, de fogások lépések bárhol vannak. Magashegyi tapasztalat,
kötélbiztosításban és ereszkedésben való jártasság szükséges hozzá.
IV - Nehéz
Köztes biztosítások használata nélkülözhetetlen, gyakoriak a kitett, exponált szakaszok, lefelé
általában ereszkedni kell. A kötélkezelésen kívül a stand építésben és a köztesek behelyezésében is
gyakorlatra van szükség.
V - Nagyon nehéz
Köztes biztosítások gyakori használata. Gyakran kettős kötéltechnika alkalmazása szükséges. A
fogások és állások ritkák, kicsik. Csak jó erőnlétű, és gyakorlott mászónak ajánlott.
VI - Rendkívül nehéz
Kiváló egyensúlyérzék, nagy ujjerő szükséges hozzá. A fogások és lépések gyakran hiányoznak. Csak
tökéletes mászó tudás és nagy tapasztalat, megfelelő edzettség mellett javasolható. Ez a szint
megköveteli az eszközök alkalmazásában a tökéletes jártasságot.
VII - Kivételesen nehéz
Csak technikailag és fizikailag nagyon jól felkészült mászónak ajánlható. Pszichésen is nagy
megterhelést jelent.
VIII / IX / X
Ezen nehézségi fokozatokkal jellemzett utak inkább csak a sportmászók, akrobatikus sziklamászók
számára mászhatók, optimális lelki és fizikai állapotban, optimális mászási körülmények között. Ezen
utak megmászásához a fentieken kívül különleges adottságok is szükségesek.
„+” ; „-” jelzés, pl: IIIA (-) jelzés az adott kategórián belül a könnyebbik besorolást jelenti, átmenetet képez az (II+) és a (III)
szint között. Az (II) és a (III) fokozatban leírtak jellemzik, de a tiszta (III)-as szintnél egy árnyalattal
könnyebb.
IFAS: International French Adjectival System
A hóval és jéggel borított hegymászóutak nehézségének besorolására használt IFAS (International
French Adjectival System) skála.
F - Facile (Könnyű)
Gyalogtúra, kisebb mászással meredek havas úton. A lejtő szöge 0-30 fok.
PD - Peu Difficile (Kevésbé nehéz)
A lejtő szöge 30-50 fok. Közepes technikai tudás már szükséges hozzá, sziklás, havas és jeges
felszínű kombinált útvonalon. Kötél, jégcsákány és hágóvas használata elengedhetetlen.
AD - Assez Difficile (Meglehetősen nehéz)
Az út néhány szakasza meredek. A lejtő szöge 50-70 fok. Tökéletes elméleti és gyakorlati
mászótudást igényel sziklán, havon és/vagy jégen.
D - Nehéz (Difficile)
Az útvonal már tartósan meredek. A lejtő szöge helyenként 70-90 fok meredekségű. Tökéletes elméleti
és gyakorlati mászó tudást igényel sziklán, havon és/vagy jégen.
TD - Nagyon nehéz (Tres Difficile)
Az út megtételéhez nagy fizikai erőnlétre van szükség. A lejtő szöge tartósan 70-90 fok. Nagyon
nehéz, technikailag a legfelkészültebbek vágjanak neki, tökéletes elméleti és gyakorlati mászó tudást
igényel sziklán, havon és/vagy jégen.
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ED - Szélsőségesen nehéz
Ez a legnehezebb még elképzelhető mászás havon, jégen.
ABO – Az ED-nél is nehezebb
Sokkal nehezebb, mint az elképzelhető legnehezebb.
WI : Winter Ice
Jégfalak (vízjég) nehézségi besorolása.
WI 1
Egyszerű jég, max 60 fok meredekség.
WI 2
60 - 70 fok meredekségű kötélhossz, jó minőségű jég, rövid meredek szakaszokkal.
WI 3
70 - 80 fok meredekségű kötélhossz, jó minőségű jégen, meredek felszökésekkel, jó minőségű jégen,
jó biztosítási lehetőségek.
WI 4
Folyamatosan 75 - 80 fokos meredekségű szakaszok, általában jó minőségű jégen, elfogadható
biztosítás mellett.
WI 5
85-90 fokos, határozottan meredekebb kötélhossz, jó minőségű jégen.
WI 6
Folyamatosan meredek kötélhosszak pihenőhelyek nélkül, rossz minőségű jégen. A köztesbiztosítás
nem megbízható.
WI 7
Több kötélhossz függőleges vagy áthajló, törékeny, rossz minőségű jégen. A biztosítás nehéz vagy
lehetetlen.
Klettersteig (via ferrata) utak nehézségi besorolása
A–B
Hegyi turistautak, melyek meredek lejtőkön, kitett ösvényeken vezetnek, helyenként drótkötéllel
biztosítva. Ha az út hosszabb, tisztán sziklás részen visz keresztül, a falba temérdek vas fül, szög, cső,
létra, stb. lesz segítségünkre.
C
Élvezetesebb, tagoltabb sziklán vezető utak. Általában a kiálló vasak és drót megfogása nélkül sziklát
fogva is mászható utak.
D
Kevésbé gyakorlott Via Ferratazók számára még teljesíthető, de már kemény fizikai
megpróbáltatást okozó utak. Kezdésnek semmiképp nem ajánlatosak!
E
E azaz extrém nehézség. Jó fizikai kondíció szükséges az ilyen utak mászásához. Nehézségüket nem
csak az áthajló szakaszaik, hanem hosszúságuk adják. Csak akkor menjünk ilyen túrára, ha hosszú D
nehézséget könnyedén mászunk. Egyes estekben elkél a kötélbiztosítás is, mely természetesen csak
szakszerűen végrehajtva nyújt biztonságot és menekülési lehetőséget.
F
Szuper extrém klettersteigek.
Gyakran, vagy folyamatosan áthajló, kitett szakaszokra számítsunk ilyen besorolású utak esetén.
Orosz fokozatok egyenértékűsége
Orosz fokozatú
IFAS fokozat
UIAA fokozat
1B
2A
2B
3A
3B
4A
4B
5A
5B
6A

~ F / PD~ PD
~ PD +
~ AD
~ AD + / D~D
~ D + / TD~ TD / ED~ TD + / ED
~ ED / ED +

~ I / II
~ II
~ II / III
~ III
~ III / IV
~ IV
~ IV / V
~V
~ V / VI
~ VI
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