
Unverzichtbar für ein  
gutes Zuhause-Gefühl.  
Die passende Absicherung.
Die ERGO Hausratversicherung sichert Ihr Zuhause  
leistungsstark ab – finanziell und mit umfangreichen 
Serviceleistungen.

Szükséges a jó otthon-érzéshez. 
A megfelelő biztosítás.

A háztartási biztosítás hatékonyan védi otthonát – 
átfogó szolgáltatásokkal és anyagilag is.



Der Versicherungsschutz der ERGO Hausratversicherung 
begleitet Sie und Ihre Familie in vielen Lebenssituationen:

  Mitversicherte Kinder: Ihr Kind wohnt bereits in einer 
eigenen Wohnung, ist aber noch nicht verheiratet oder 
sozialversicherungspflichtig beschäftigt? Dann ist der 
Hausrat Ihres Kindes weiter mitversichert – ohne Mehr- 
beitrag.

  Weitere Familienmitglieder: Ein Familienmitglied muss  
in ein Pflege- oder Altenheim ziehen? Dann ist auch dessen 
Hausrat bis 15.000 Euro mitversichert.

  Unbewohnbare Wohnung: Ihre Wohnung ist nach einem 
Schadensfall unbewohnbar, oder Sie möchten nach Ein-
bruch oder Raub dort nicht mehr wohnen? Wir überneh-
men Ihre Umzugskosten bis zu 1.500 Euro.

Absicherung für viele 
Lebenssituationen

Schützen Sie,  
was Ihnen lieb 
und teuer ist.
Ob Einbruchdiebstahl, Brandschaden 
oder Überschwemmung – es gibt 
viele Gefahren für Ihren Hausrat.

Védje azt ami kedves és drága Önnek!

Betörés, tűzeset vagy árvíz – 
háztartását számos veszély fenyegeti.

Biztosítás számos 
élethelyzetre

A háztartási biztosítás az Ön és családja számos 
élethelyzetére kiterjed:

- Közösen biztosított gyermekek: 
Gyermeke már saját lakásban él, 
de még nem házas vagy nem fizet társadalombiztosítási járulékokat? 
Ebben az esetben gyermeke háztartására is kiterjed a biztosítása –  
többletköltség nélkül.

- További családtagok: 
Egy családtagja szociális otthonba 
vagy idősek otthonába kényszerül? 
Akkor az ő háztartását is biztosítjuk 
15.000 euró értékig.

- Lakhatatlan lakás: Lakhatatlanná vált lakása egy 
káreseményt követően vagy egy rablás, 
betörés után Ön nem kíván többé ott élni? 
1.500 eurós értékhatárig átvállaljuk költözési költségeit.



Wie wertvoll Ihr Hab und Gut ist, erfahren Sie oftmals erst im 
Schadensfall. Umso wichtiger ist ein leistungsstarker Schutz.

  Neuwertentschädigung: Bei gestohlenem oder irreparab-
lem Inventar zahlen wir für einen gleichwertigen Gegen-
stand den Wiederbeschaffungspreis.

  Reparaturkosten: Wurde Ihr Inventar beschädigt oder ist 
es nur noch eingeschränkt nutzbar, übernehmen wir die 
Reparaturkosten. 

  Übernachtungskosten: Ihr Zuhause ist nach einem Scha-
densfall unbewohnbar? Dann übernehmen wir für eine 
gewisse Zeit Ihre Hotelkosten. 

  Schutz in hochwassergefährdeten Gebieten: Wir versi-
chern Ihr Zuhause gegen Überschwemmungsschäden – 
auch in hochwassergefährdeten Gebieten. Das bieten nicht 
viele Versicherer.

Ihre Vorteile mit der  
ERGO Hausratversicherung
Az Ön előnyei az 
ERGO háztartási biztosítással

Azt hogy ingóságai valójában milyen értékesek, 
sokszor csak egy káresemény után tudja meg. 
Annál fontosabb a hatékony védelem.

- Kártalanítás új értéken: 
Ellopott vagy tönkrement berendezési tárgyainál fedezzük egy új, 
azonos értékű tárgy újbóli beszerzését.

- Javítási költségek: 
Megkárosodott a berendezése vagy már 
csak korlátozottan használható? 
Álljuk a javítást!

- Szállásdíjak fedezése: Otthona lakhatatlan egy káreseményt követően? 
Ilyenkor bizonyos időre átvállaljuk a szállodai költségeket.

- Árvíz elleni védelem az ennek kitett területeken: 
Biztosítjuk otthonát árvízkárok ellen –
az árvíznek kitett területeken is. 
Ezt nem sok biztosító kínálja.



Sie wohnen und leben individuell. Passen Sie Ihren Schutz 
einfach so an, dass er ideal zu Ihren Bedürfnissen passt. 

•  Fahrraddiebstahl oder Fahrradkasko: Ihr Fahrrad wird 
gestohlen, unvorhergesehen beschädigt oder zerstört?  
Sie können Ihr Fahrrad bis 10.000 Euro versichern.

•  Diebstahl Plus: Erhalten Sie höhere Leistungen bei Dieb-
stahlschäden. Wahlweise bis 5.000 oder sogar 10.000 Euro.

•  Wertsachen Plus: Sie besitzen hochwertigen Schmuck 
oder Kunstgegenstände? Dann erhöhen Sie die mögliche 
Entschädigungsleistung.

•  Gegenstandsschutz: Sichern Sie unvorhergesehene Be-
schädigungen oder Zerstörung ab. Beispielsweise von  
Sportausrüstungen, Musikinstrumenten oder Hörgeräten.

Individuelle Lösungen –  
für jeden Bedarf

Die ERGO  
Glasversicherung1

Bei Bruchschäden an Ihrer 
Gebäude- und Mobiliarver-
glasung übernehmen wir die 
Wiederherstellungs- und 
Reparaturkosten. 

Mitversichert sind u. a. auch 
Glaskeramik-Kochfelder und 
das „Blindwerden“ von Iso-
lierverglasungen.

1  Bei der Glasversicherung handelt es sich 
um einen rechtlich selbstständigen Ver-
trag, der zusätzlich abgeschlossen wer-
den kann. 

Egyedi megoldások – 
minden igényre

• Kerékpár lopás vagy -casco: 
Ellopják, váratlanul megrongálják vagy tönkre teszik kerékpárját? 
Kerékpárját 10.000 eurós összeghatárig biztosíthatja.

• Lopás elleni Plusz: 
Részesüljön magasabb kártérítésben lopáskárok esetén! 
Választható 5.000, vagy akár 10.000 euróig.

• Értéktárgyak Plusz: 
Értékes ékszerekkel vagy műtárgyakkal rendelkezik? 
Ilyenkor növelheti a lehetséges térítés mértékét.

• Tárgyai védelme: 
Biztosítsa be magát váratlan sérülések vagy rongálás ellen! 
Példáulsportfelszerelés, hangszerek vagy hallókészülékek.

Az ERGO Üvegbiztosítás

Az épületen vagy lakberendezési 
tárgyain bekövetkezett töréskárok 
esetén átvállaljuk a helyreállítási 
és javítási költségeket.

A biztosítás többek között 
kiterjed az üvegkerámia főzőlapokra 
és a szigetelő üvegek (átláthatósági) 
meghibásodására is.
 
Az üvegbiztosítás egy jogilag 
önálló szerződés, 
melyet kiegészítésként
köthet meg.



Ihr Kombinations-
vorteil im Premium 
Schutz.
Mit diesen vier Bausteinen erhalten 
Sie unseren Premium Schutz und 
sparen über 30 % gegenüber unseren 
Baustein-Einzelpreisen.

Haus- und Wohnungsschutzbrief: 
Bei vielen Notfällen zu Hause erhalten Sie 
umfangreichen Service. Wir vermitteln Ihnen 
den richtigen Fachmann, übernehmen die 
Organisation und zahlen für entstandene 
Kosten bis 3.000 Euro.

Überspannung durch Blitz / Sengschäden: 
Werden Ihre elektronischen Geräte durch 
Überspannung nach einem Blitz beschädigt, 
zahlen wir die Reparatur- und Neuanschaf-
fungskosten. Auch Sengschäden sind mit-
versichert.

Grobe Fahrlässigkeit: 
Sie erhalten von uns die volle Entschädi-
gung, auch wenn Sie den Schaden grob 
fahrlässig herbeigeführt haben.

Diebstahl: 
Sichern Sie Ihr Hab und Gut auch unterwegs 
gegen Diebstahl ab, etwa am Arbeitsplatz 
oder aus dem Kfz. Und das bis 1.500 Euro.

A Prémium Védelem 
kombinációk előnyei.
Ezzel a négy elemmel 
Ön Prémium Védelmünkben 
részesül és több mint 30 %-ot 
takarít meg a külön-külön 
megkötött szerződések egyes 
díjaihoz képest.

Túlfeszültség villám- vagy hőkárok útján:
Amennyiben elektromos berendezései túlfeszültség 
miatt meghibásodnak egy villámcsapást követően, 
akkor fedezzük a javítás és újbóli beszerzés költségeit.  
A biztosítás a hőkárokra is kiterjed.

Gondatlanság elleni védelem:
Mi akkor is teljes mértékben kártalanítjuk, 
ha a kárt az Ön gondatlansága okozta.

Lopás:
Biztosítsa be ingóságait útközben is lopás ellen, 
úgymint a munkahelyén vagy gépjárművében!  
És mindezt 1.500 euróig.

Oltalomlevél házára és lakására:
Sok otthoni vészhelyzetre kínálunk átfogó 
szolgáltatásokat. 
Megfelelő szakembert közvetítünk, 
átvesszük a szervezést és 3.000 euróig
térítjük a felmerülő költségeket.



Ihr Partner für Versicherungsfragen:

Wir sind immer für Sie da!
Wer sein Leben selbst gestalten will, braucht jemanden an 
seiner Seite, der dafür genügend Sicherheit bietet. Wir helfen 
Ihnen dabei, Ihren Weg in sichere Bahnen zu lenken. Wenn 
Sie Fragen haben – kein Problem. 
 
Nutzen Sie unseren Kundenservice:

Gebührenfreie Rufnummer: 
0800 3746-000

Mehr über unsere Leistungen erfahren:
ergo.de

Wir freuen uns über Ihre Meinung:
ergo.de/feedback

Über nähere Einzelheiten informieren Sie die jeweiligen Versicherungsbedingungen.

Wenn Sie künftig die interessanten Angebote von Unternehmen der ERGO Group nicht mehr 
erhalten möchten, können Sie der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen. 
Informieren Sie uns hierzu einfach über www.ergo.de/info oder rufen Sie uns an unter: 
0800 3746-000 (gebührenfrei).
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Kérdése van?
Több mint 13 év tapasztalat a Német biztosítási piacon.
Keressen bizalommal!
Szívesen tájékoztatjuk emailen és telefonon, minden nap 
8:00 és 20:00 között!

Magyar Iroda: 003612361231
Német Iroda: 0049 8122 2285225
Kevin Ressler: 0049 15122656507

NEMETORSZAGI BIZTOSITASOK

Kevin Ressler
Német biztosítás szakértő

Mi mindig itt vagyunk Önnek!

Aki maga kívánja alakítani életét, 
annak szüksége van valakire, 
aki ehhez elegendő biztonságot nyújt. 
Segítünk Önnek életét biztonságos mederbe terelni. 

Kérdése van? Nem probléma.

Keresse ügyfélszolgálatunkat:
Magyar telefonszám: 003612361231

Kevin Ressler Szakértö:
Német Iroda: 0049 8122 2285225
Kevin Ressler: 0049 15122656507
 
További részleteket szolgáltatásainkról 
a követekző oldalon talál:  

www.nemetorszagibiztositas.hu


