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NÉMETORSZÁGI  
BIZTOSÍTÁSOK

ERGO VÉDNÖKI  
LEVÉL* 
Biztosítást nyújt útközben, ha szükség van rá- széleskörű, 
gyors és éjjel-nappal elérhető  

Defektek, balesetek és betegségek akkor történhetnek, 
amikor Ön nem is számít rá: nyaralás közben vagy üzleti 
útja során. A kedvezményes ERGO védnöki levél 
segítségével profitálhat a széleskörű szolgáltatásainkból 
káresetkor, amely Önt mégis a célba vagy biztonságban 
haza viszi.  

A SZAKÉRTÖ ÁLTAL JAVASOLT

KEVIN RESSLER / BIZTOSÍTÁSI SZAKÉRTÖ
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BIZTOSÍTOTT  
KOCKÁZATOK* 
- Minden 3,5 tonnás megengedett össztömegű jármű (lakókocsik 5 

tonnáig, illetve lakó- és csónakutánfutók maximum 2 tonnáig)  

amelyek az Ön nevén vannak engedélyezve amelyeket Ön vezetett a 

káreset megtörténtekor 

- A biztosítás terjedelme 

- A biztosításvédelem világszerte érvényes.  

- A kárvédelmi szolgáltatásaink a nap 24 órájában az év 365 napján 

elérhetők. Szakképzett csa- patunk a kárvédelmi szolgáltatótól 

megszervezi Önnek a segítségnyújtást.  

- A járművel kapcsolatos szolgáltatások  
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A Lakóhelyen 
történt 
káresetre 
- Baleseti segítség (autójavítás) és 

elvontatás maximum 500 euróig 

- Mentés korlátlanul 

- Bérautó kölcsönzés maximum 2 napig 

defekt/baleset esetén vagy lopás miatt 

maxi- mum 7 napig (maximum 52 euróig 

naponta) 

- kiegészítésként káresetekre a lakóhelytől 

50 km-es távolságtól  

- Tovább- és visszautazási szolgáltatás- a 

célhelyre vagy vissza haza  

-

- - Éjszakázás maximum 100 
euróért 3 napig 

-  - Bérauto maximum 7 napig 
- - Gépjármü kulcsszolgáltatás  
- - Szállítási szolgáltatás 
- - Taxi költségek 
- - Jármübecslés káreset után 

Külföldön 
történt 
káresetkor 
    - Jármű selejtezés költségei  

- - Járműalkatrészek szállítmányozása  

- Jármű visszaszolgáltatása lopás utáni 

visszaszerzéskor  

- - Jármű szállítási szolgáltatás 

gyűjtőtranszport segítségével 

Telefonköltségek maximum 50 euróig  
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A lakóhelytől 50 km-es távolságtól történt káresetre  

- Azonnali segítségnyújtás káresetkor Gyógyszerek 
szállítása 

- Hozzátartozók beteglátogatása  

- Beteg visszaszállítás (orvosi szempontból szükséges) 

- Visszaszállítási szolgáltatás nem tervezett korházi 
kezelés után  

- Gyerekek és háziállatok gondozása 

- Pót sofőr- Ön lábtörést szenved, és nem tud vezetni  

Személyekre 
vonatkozó 
szolgáltatások



 

Fontos tudnivaló: 

Nemcsak balesetek 
esetén, hanem egy 
adott vita kapcsán  

(nézeteltérés az autó 
kereskedövel vagy 

szervizével) is 
segítségére lehet a 

közlekedési jogvédelmi 
biztosítás

Közlekedési jogvédelmi 
biztosítás* 
A közlekedési jogvédelmi biztosítás védelmet nyújt, ha jogi vitába 

keveredik a közle- kedésben való részvétele során. Ilyen eset lehet 

például egy közlekedési baleset vagy nézeteltérés az autószerelő 

műhelyével. Ekkor a biztosítója fedezi egy az Ön által szabadon 

választott ügyvéd jogi tanácsadásának költségeit, esetleges bírósági 

illetve tanukra költött összegeket, illetve a szakértők bevonása által 

adódott kiadáso- kat. Egy peren kívüli megállapodás (mediáció) 

költségeit is fizeti a biztosító. 
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Foglalt szolgáltatások a 
következök* 
- Büntető jogvédelem, például gondatlanságból elkövetett testi sértés 

baleset esetén 

- Jogvédelem a szerződés és tárgyi jogban, például viták az 

autókereskedővel 

- Közigazgatási jogvédelem a közlekedésben- például jogosítvány 

kiadása bevonás után 

- Adó jogvédelem- például tiltakozás helytelenül kivetett 

gépjárműadó esetén 

- Szabálysértési jogvédelem- például tiltakozás a jogosítvány 

bevonása esetén egy stoptáblán való áthajtás miatt 



 

FONTOS* 
A közlekedési jogvédelmi 
biztosítást önmagában vagy más 
biztosításokkal együtt, mint a 
magán jogvédelmi biztosítás 
vagy munka jogvédelmi 
biztosítás, kötheti meg.  

Az egyéni igényeknek 
megfelelően érdemes a 
jogvédelmi biztosítás különböző 
for- máit belefoglalni a 
közlekedési jogvédelmi 
biztosításba. 



 

A közlekedési 
jogvédelmi biztoítással 
kapcsolatos kérdések* 
Kinek van szüksége közlekedési jogvédelmi biztosításra? 

Ha Ön aktívan részt vesz a közlekedésben mindegy, hogy autóval, 

motorkerékpárral vagy kerékpárral, a közlekedési jogvédelmi 

biztosítás védelmet nyújt Önnek. Hiszen nemcsak autóvezetők 

balesetezhetnek. 2015-ben például majdnem 80.000 kerék- párossal 

történt baleset. Ha például egy személy megsérül, nagy 

valószínűséggel szükség lesz ügyvédi segítségre. Ilyen esetekben, 

biztonságban érezheti magát a közlekedési jogvédelmi biztosítással. 

Ki a biztosított? 

A biztosítást egyedül önmagának vagy családjának 
is megkötheti. A családi biztosítás lehetövé teszi a 
partner vagy a gyerekek bebiztosítását is. Fontos 
tudni, hogy biztosítótól függöen egyes szolgáltata
´sok csa a biztosítottra érvényesek. Ha bármi 
kérdése van használja telefonos szolgálatunkat.  

NÉMETORSZÁGI 
BIZTOSÍTÁSOK



Hol érvényes   
a biztosítás? 
A közlekedési jogvédelmi biztosítás, biztosítótól 

függően, Európa szerte illetve az egész világban 

érvényes. Így Ön külföldi utazása során is élvezheti a 

biztosítás előnyeit. 

Jogvedelem Biztosítás 
Kalkulátor

Mennyibe 
kerül? 
Egy versenyképes közlekedési jogvédelmi 
biztosítás az Ön és családja számára csekély 
összegért elérhető havonta. Egy áttekinthető 
önrész megállapításával csök- kentheti 
járulékainak összegét, ezzel jelentős pénzösszeget 
spórolva. Összehason- lító programunk segít 
Önnek ebben. 

BÖVEBBEN

https://nemetorszagibiztositas.hu/jogvedelem-biztositas-kalkulator/
https://nemetorszagibiztositas.hu/jogvedelem-biztositas-kalkulator/

