
KIEGÉSZÍTÉS 
az OTP Travel Kft. Utazási szerz ődéséhez 

az MSC Cruises hajótársaság maximum 15 éjszakás ten geri hajóutakra  
vonatkozó speciális feltételekr ől 

 
 
 
Tengeri hajóutak foglalása és fizetése esetén az OTP Travel Kft. Utazási 
Szerződésében foglaltak az irányadók, kivéve az elállási és módosítási 
feltételeket. Ezekre az esetekre az OTP Travel Kft. – igazodva a külföldi 
hajótársaságok szerződéseihez – az alábbi feltételeket alkalmazza: 
 
Lemondás az utas részér ől 

Amennyiben a tengeri hajóút foglalására az utazás megkezdése előtt több mint 
60 nappal kerül sor, és az utas a saját érdekkörében felmerült okból az utazást 
a megkezdés előtt több mint 59 nappal lemondja, utas az utazási szerződés 
aláírásával vállalja, hogy az OTP Travel Kft-t minden olyan fizetési 
kötelezettség alól mentesíti, melyet a hajótársaság a lemondásból eredően az 
OTP Travel Kft-vel szemben támaszt 

 
Az indulás előtti 60. naptól az OTP Travel Kft. az alábbiakban szabályozott 
bánatpénzre jogosult: 

• 60-31 nappal az indulás előtt: a részvételi díj 40%-a*, 
• 30-22 nappal az indulás előtt: a részvételi díj 60%-a*, 
• 21-0 nappal az indulás előtt: a részvételi díj 100%-a*, 

 
* Vagy a vissza nem térítendő deposit összege, amelyik magasabb. 
 

60 napon kívüli lemondás esetén az MSC Cruises vissza nem fizetendő deposit 
fizetését írja elő, melynek összege 100 €/kabin. 
 

Névmódosításra az utazás megkezdését megelőző 7. napig van lehetőség, 
minimum 50 € / fő / módosítás, de minden esetben vissza kell igazoltatni a 
hajótársasággal. Az utazás előtti 7 napon belül a módosítás lemondásnak minősül. 
 
A foglalás adatainak bárminemű változatása és új hajójegy kiadása esetén az utas 
további 25 €-t köteles megfizetni kabinonként. 

 
Foglalást követően módosításra az indulást megelőző legkésőbb 35. napig kerülhet 
sor, de csak ugyanazon hajóútra és kabinra vonatkozóan lehet a foglalásban 
feltüntetett személyes adatokat (útlevélszám, állampolgárság stb.) 8.000,-
Ft/módosítás/fő díj fejében módosítani. 

 
BETEGSÉG-, BALESET-, POGGYÁSZ, VALAMINT ÚTLEMONDÁSI BIZTOSÍTÁS 
Útlemondási biztosítás, továbbá baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás 
megkötése a tengeri hajóutak esetében is javasolt. Az útlemondási biztosítás az 
azonos biztosítótársaság (EUB) betegség-, baleset-, poggyászbiztosításának 
valamelyik módozatával egyidejű megkötése esetén a részvételi díj 1,5%-a /mely 
esetben az útlemondási biztosítás önrésze 10%, de minimum 10.000 Ft/fő (kórházi 
tartózkodás, haláleset esetén az önrész: 0%)/; betegség-, baleset-, 
poggyászbiztosítás egyidejű megkötése nélkül az útlemondási biztosítás a 



részvételi díj 2%-a /mely esetben az útlemondási biztosítás önrésze 20%, de 
minimum 10.000 Ft/fő (kórházi tartózkodás, haláleset esetén az önrész: 0%)/. A 
baleset, betegség- és poggyászbiztosítás választható módozatairól és díjairól 
tájékozódjék irodáinkban.  
 
A hajóutakkal kapcsolatosan az utas tudomásul veszi, hogy a hajótársaságok 
- árai a szabad kabinkapacitások függvényében érvényesek, 
- az útvonal változtatásának jogát fenntartják, 
- a helyszínen kötelezően fizetendő szervizdíjat állapítanak meg, 
- csak a kabinkategóriát garantálják, a kabinszám az indulás napjáig változhat, 
- a hazaérkezés napjától minimum 6 hónapig érvényes útlevél bemutatását kérik. 
 
A fenti, a hajóutakra vonatkozó speciális kiegészítésekkel együtt az utazási 
szerződést megismertem, feltételeit elfogadom, amit aláírásommal tanúsítok. 
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