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MKK - OnLine Utasbiztosítás
SIRESZ
Tagfelvétel
Hírek, közlemények
Képzés
Műszaki alkalmasság

Eleget téve az egyre égetőbb igényeknek, a SIRESZ elindította az MKK -val
közös online utasbiztosítási szolgáltatását, ami elérhető az eTitkár felületén és
a http://biztositas.siresz.hu oldalon is.
Így az utazásról ráérsz az utolsó pillanatig dönteni, a biztosítást magad és
utastársaid részére az érvényességet megelőző nap éjfélig megkötheted, a
személyi adatok mellett csupán egy bankkártya szükséges.
A szolgáltatást az eTitkár nyílvános felületén helyeztük el, hogy ne csak a
SIRESZ regisztrált tagjai vehessék igénybe.
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Minden itt megkötött biztosítás hozzájárul a SIRESZ Önkéntes Sportalap
gyarapításához, amit a szövetség közösségi célként az MKK fenntartására és
általában a siklóernyős sport támogatására fordít.

Utasbiztosítás
Igazolványkép

Az Allianz Életbiztosítási termékfejlesztési igazgatósága tájékoztatása
szerint az "Extrém Sportok utasbiztosítás" fedezetet nyújt az alábbi esetekre:
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Egyé

A biztosítás 3 szolgáltatási szinten, 590 Ft/nap-tól köthető, ami már
tartalmazza a siklóernyőzéshez szükséges fedezet kiegészítést is ha az
alapértelmezett "extrém sport" biztosítást kötöd meg.

Keresés

"Siklóernyős repülés közben külföldön bekövetkező balesetekre, beleértve a
versenyek, felkészülés, oktatás, tréning és tandem repülés közben bekövetkező
eseményeket, figyelembe véve a szerződési feltételek 2. és 14. pontjában
foglaltakat. A biztosítás kiterjed az alábbi főbb szolgáltatásokra: A
biztosítás a feltételek szerint az abban meghatározott összeghatárig fedezi a
baleset esetén a sürgősségi betegellátás külföldön felmerült tényleges
költségeit, ezen belül többek között pl.a kórházi ellátás költségeit, vagy a
legközelebbi kórházba illetve a legközelebb elérhető orvoshoz
mentőszolgálattal történő betegszállítás költségeit is. A biztosítás fedezi
továbbá a biztosított - extrém sport külföldön való űzése miatt felmerült,
sürgősségi betegellátást igénylő - magyarországi gyógykezelésének költségét is
azzal, hogy a biztosító csak azokat a költségeket téríti meg, melyeket a
magyar társadalombiztosítás az extrém sportra való hivatkozással a
biztosítottra hárít . A biztosítás a poggyászbiztosítási eleme kiterjed a
siklóernyős felszerelésre is.
A részletekről kérjük tájékozódjon a szerződési feltételekben."

P-TANDEM KÉPZÉS
Siklóernyős kereskedelmi
tandempilóta képzés
2019-03-21
Tovább >>>

Siklóernyős Oktatói
Képzés
A SIRESZ (Siklórepülő
Szövetség) és a Fly Away
Team a 2019. évben is
közös siklóernyős oktatói
képzést hirdet.
2019-03-21
Tovább >>>

A tájékoztatás az ÁSZF 2012.05.21. -ei állapota alapján készült.

FRISS OLDALAK
SIRESZ
2018-12-03 20:46:47

Továbbá az Általános Szerződési Feltételek szerint a fedezet kiterjed az alábbi
repülősportokra is:
"... bázisugrás, ejtőernyőzés, ..., valamint a motor nélküli légi jármű, a
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Biztosítás
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Alapszabály
2016-11-04 13:01:02

Kapcsolat
2016-10-25 18:01:32

Képzés
2016-08-31 00:18:21

segédmotoros vitorlázó repülőgép, a sárkányrepülő, a hőlégballon használata,
műrepülés ..."
A http://biztositas.siresz.hu oldal menüjéből elérhető az ÁSzF és más kapcsolódó
információk. További kérdésekre vagy más légisportokkal kapcsolatos
fedezetekkel kapcsolatban igyekszünk válaszolni vagy nyilatkozatot kérünk a
biztosítótól.

Repülés éjszakája Repülőbál, 2019.02.23-án,
szombaton!
2019-02-06
Tovább >>>

MKK díjátadó
FreeFly Party,
2019.02.22-én, pénteken!
2019-02-06
Tovább >>>

2019 eTitkár Start
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Elindult a 2019. évi
regisztráció!
2018-12-03
Tovább >>>

Közgyűlés
Éves rendes közgyűlés
2018.10.26.
2018-10-01
Tovább >>>

Starthelyalap 2018 –
pályázati felhívás
A HFFA és a SIRESZ közös
Starthely Vegyes
Bizottsága (SVB)
pályázatot hirdet a
starthelyek 2018-ban
történő kezelésére.
2018-01-24
Tovább >>>
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Közgyűlés
2017. október 30. éves
rendes közgyűlés.
2017-10-01
Tovább >>>

A SIRESZ és a Fly Away
Team közös képzésorozata
(INGYENES!)
A tervezett előadásrend
feltöltése folyamatos...
és bizony készülünk pár
újdonsággal,
érdekességgel ;-)
2017-09-21
Tovább >>>
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