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Tisztelt MRSZ Vezet ıség! 
 
Örömmel tájékoztatom Önöket és a hılégballonos repülés szerelmeseit, hogy az 
MRSZ tagjai számára a hılégballonok flotta kötelez ı felelısségbiztosítására  
vonatkozóan egy igen kedvezı díjkonstrukciót sikerült kialakítanunk! 
 
Biztosítási díjak és biztosítási összegek a h ılégballonok felszálló súlyának, 
valamint tevékenységének függvényében:  
 

 

 
Választható biztosítási idıszakok az egy évnél 

rövidebb tartamú szerzıdések esetén 
Fizetendı biztosítási díj  

az éves biztosítási díj %-ában 
1 hónapig 20 % 
2 hónapig 30 % 
3 hónapig 40 % 
4 hónapig 50 % 
5 hónapig 60 % 
6 hónapig 70 % 
7 hónapig 75 % 
8 hónapig 80 % 
9 hónapig 85 % 

9 hónap felett 100 % 

Területi 
hatály 

Maximális felszálló 
súly   
kg 

Biztosítási összeg     
EUR 

Önrész 
Ft /kár 

Biztosítási díj  
Ft /év  

EU 71.500 
Mo 

0-499 1.000.000 70.200 
64.480 

EU 97.500 

TPL 
Harmadik személy-
re szóló felelısség 
biztosítás 

Mo 
500-999 2.000.000 70.200 

87.800 

      

Területi 
hatály 

Tevékenység Biztosítási összeg     
EUR 

Önrész 
Ft /kár 

Biztosítási díj  
Ft /év/fı 

EU Nem kereskedelmi 120.000 26.000 30.420 

PLL 
Utasokra vonatkozó 
felelısség biztosítás 

EU Kereskedelmi 350.000 26.000 39.000 

Biztosítási díj  
 Ft /év 

 

Területi 
hatály 

Biztosítási összeg     
Ft /kár 

1fö 
esetén 

2fö 
esetén 

3fö 
esetén 

4fö 
esetén 

5fö 
esetén 

6fö 
esetén 

EU 500.000 1.500 3.000 4.500 6.000 7.500 9.000 
EU 1.000.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 

Balesetbiztosítás 
A pilótára és az 
utasokra vonatkozóan 

EU 2.000.000 6.000 12.000 18.000 24.000 30.000 36.000 
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A fenti táblázat szerinti díjak az MRSZ tagok részé rıl legalább 29 db. 
hılégballon  biztosításával kapható meg,  egyebekben, csak magasabb biztosítási 
díjjakkal biztosíthatók a ballonok. 
 
 A biztosítási szerz ıdések létrehozásához az alábbi adatokat megküldése 
szükséges :  

- a szerzıdı/ díjfizetı neve, címe: 
- a tulajdonos neve, címe: 
- a hılégballon típusa: 
- a hılégballon lajstromjele: 
- maximális felszálló súlya: 
- szállított személyek száma:  1 fı pilóta + …….fı utas 
- a hılégballon használata:  sportrepülés, magánrepülés, ……………………. 
- igényelt biztosítási idıszak:  
- igényelt biztosítási fedezetek meghatározása:  
-  -TPL,   
- - PLL (a biztosítandó utasok száma:………….fı),  
- - Balesetbiztosítás (a biztosítandók: pilóta + ……fı utas, az igényelt biztosítási  
-  
- összeg :…………………Ft ),   
- - HULL ballon casco esetén további adatok szükségesek. 
 
Az adatok a mellékelt adatlap kitöltésével és Társaságunkhoz faxon, vagy e-
mailben történı megküldésével is megadhatók. Ezen adatok megadása csak 
most, egyszer szükségeltetik, mivel ezt követıen informatikai fejlesztéseinknek 
köszönhetıen csak az esetleges módosítást kell majd Társaságunkkal közölni, 
egyebekben az igényelt idıszakra vonatkozóan azonnal létre tudnak jönni a 
biztosítási szerzıdések. 

 
Várjuk a klubok és a magánszemélyek miel ıbbi jelentkezését, a biztosítások 
megkötése végett. 
 

E-mail:    legi@valko-biztositasok.hu             Fax:  06 (1) 331-9584 
 

 
Tisztelettel és szívélyes üdvözlettel:      
 
Valkó Judit 
ügyvezetı 
 
 


