
Unsere ERGO Kfz-Versicherung im Überblick

Individuelle Bausteine

Leistungsstarker Schutz serienmäßig inklusive

Werkstattbonus Wertschutz  
12 Monate 

Ersatzfahrzeug  
PlusKfz-Schutzbrief Wertschutz  

24 Monate Rabattschutz

Smart
mit stärkerer Rückstufung im Schadensfall

Best
mit Option auf verlängerten Wertschutz  

und auf Rabattschutz

Nur in Best zuwählbar

Was ist immer versichert?

Kfz-Haftpflicht

  100 Mio. Euro Versicherungssumme
  davon max. 15 Mio. Euro je geschä-

digte Person 
  Kfz-Umweltschadenhaftpflicht 
  Mallorca-Police

Kasko

  Elementarschutz 
  Unfälle mit Tieren aller Art
  Schäden und Folgeschäden  

durch Tierbiss
  Kurzschluss und Folgeschäden
  Verzicht auf Abzug neu für alt

  Fahrzeugzubehör unbegrenzt
  Glasbruch mit erweiterten  

Leistungen
  Betriebsmittel ohne Treibstoff
  6 Monate Neupreisentschädigung
  6 Monate Kaufpreisentschädigung

Die vollständigen Leistungsinhalte finden Sie in den Allgemeinen Bedingungen für die ERGO Kfz-Versicherung.

Mit der ERGO Kfz-Versicherung „Smart“ oder „Best“ sind Sie von Grund auf gut geschützt. Denn starke 
Leistungen gehören bei uns zur Serienausstattung. Darüber hinaus können Sie Ihren persönlichen 
Bedarf mit individuellen Bausteinen absichern.

Wenn alles wie von selbst läuft:
die ERGO Kfz!Versicherung für Ihren Pkw.
Biztosítási járulék befizetése - 
Mikor veszítem el a biztosítási fedezetemet?
Így szabályoz a törvényhozó...

Kevin Ressler (ERGO Biztosítási Szakértö) informál jogról és törvényekről:

Kivonat a Szövetségi Biztosítási Törvény (VVG) rendelkezéseiből
§ 37 VVG Fizetési késedelem az első biztosítási díj esetén

1- Ha az egyszeri vagy első befizetési díj nem kerül befizetésre időben*,
akkor a biztosító jogosult, ameddig a fizetés meg nem történik, 
elállni a szerződéstől kivéve, ha a biztosított nem pótolja azt.

2- Ha az egyszeri vagy első befizetési díj a biztosítási esemény bekövetkeztekor 
nincs befizetve, a biztosító nem kötelezhető a szolgáltatásra,  kivéve, ha a 
biztosított nem pótolja azt. A biztosító csak akkor mentesül a szolgáltatás alól, ha 
a biztosított figyelmét külön szöveges üzenet vagy a biztosítási kötvényen 
található, feltűnő megjegyzés formájában felhívta a díjfizetés elmulasztásának 
ezen jogkövetkezményére.

* Az időben való befizetés jelentése: 
A biztosítási kötvény kézhezvételét követő két héten belül. 

Az Ön elektronikus biztosítási 
visszaigazolása - EVB Szam

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Ön kérvényezte nálunk az elektronikus biztosítási visszaigazolást.
Kérem, hogy vegye figyelembe a következő feltételeket!
(Feltételek az előzetes fedezethez)

Fontos feltételek az Ön előzetes biztosítási védelméhez!

Társaságunk  jelen biztosítási visszaigazolásának, illetve a biztosítási kötvényszám 
visszaigazolásának kézhezvételével Ön elismeri a velünk megkötött, 
alábbi megállapodásokat:

Előzetes biztosítási védelem:

Az előzetes biztosítási védelem a rögzített időponttól kezdve, kizárólag a 
kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozik a törvény által előírt 
minimum fedezeti összegek erejéig. Casco- vagy közlekedési balesetbiztosítása 
esetén Ön kizárólag akkor rendelkezik előzetes biztosítási védelemmel, ha 
kérelme felvételekor ebbe külön és egyértelműen beleegyeztünk. Ez akkor is 
érvényes, ha Ön kötelező gépjármű-felelősségbiztosításához magasabb vagy 
kiterjesztett fedezetet kíván kötni. 

Az előzetes biztosítási védelem díja

Az előzetes biztosítási védelem időtartamára igényt támaszthatunk a futott 
kilométereknek megfelelő díj egy részére, amelyet a végleges biztosítási védelem 
díjával együtt szabunk ki. Amennyiben Önnek nem tudunk biztosítási kötvényt kiállítani 
a végleges biztosítási védelemről, mert Ön nem nyújtja be nálunk az ehhez szükséges 
kérelmet, a díj az ehhez irányadó díjtételek alapján kerül kiszámításra, a biztosítás 
időtartamával arányosan. 



GAP-Deckung: Bei Totalschaden oder Diebstahl eines geleasten 
oder finanzierten Fahrzeugs springen wir für Sie ein. 

Elektro Plus: Maßgeschneiderter Schutz für Elektro- und Hybrid- 
fahrzeuge – vom Akku bis zur Ladestation.

ERGO Safe Drive: Durch sicheres Fahren den Kfz-Beitrag redu-
zieren – mit der Telematik-App Safe Drive für Fahrer unter  
25 Jahren.

Begleitetes Fahren: Ihr Kind hat den Führerschein mit 17  
gemacht? Dann können Sie es bei uns ohne Mehrbeitrag  
mitversichern.

Einschluss weiterer Fahrer: Bis zu 3 Mal im Jahr können Sie für 
bis zu 7 Tage einen weiteren Fahrer beitragsfrei mitversichern.

Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit: Nach 
einem Unfall leisten wir zuverlässigen Schadensersatz. Auch 
wenn grob fahrlässiges Verhalten zugrunde liegt.
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Persönliche Bedürfnisse absichern.

Unsere flexiblen Erweiterungen

Unsere individuellen Bausteine

Unsere besonderen Leistungen

Werkstatt bonus  

wählen und

!" # Nachlass
auf Kaskobeitrag 

sichern

Spart Zeit und Geld: Nach einem Unfall innerhalb Deutschlands kümmern wir 
uns darum, dass Ihr Auto in einer Premium-Werkstatt fachgerecht repariert 
wird. Inklusive Ersatzfahrzeug und weiterer Serviceleistungen. Darüber hinaus 
können Sie mit dem Werkstattbonus Ihren Kaskobeitrag um 20 % reduzieren.

Werkstattbonus

Bei einem Totalschaden erstatten wir innerhalb der ersten 12 bzw. 24 Monate nach Erstzu-
lassung den Neupreis. Für bis zu 4 Jahre alte Gebrauchtfahrzeuge erstatten wir in den ersten 
12 bzw. 24 Monaten nach Vertragsbeginn den Kaufpreis. Für ältere Fahrzeuge zahlen wir bis 
zu 15 % über den Wiederbeschaffungswert hinaus.

Bei Pannen und Unfällen helfen wir Ihnen – europaweit! Zum Beispiel durch Übernahme der 
vereinbarten Kosten für einen Abschlepp- oder Bergungsdienst, ein Ersatzfahrzeug oder den 
Rücktransport. Der Kfz-Schutzbrief gibt Ihnen mobile Sicherheit. 

Kfz-Schutzbrief

Wenn Ihr Auto wegen eines ersatzpflichtigen Kaskoschadens innerhalb Deutschlands in die 
Werkstatt muss, erhalten Sie ein klassengleiches Ersatzfahrzeug – bis zu 14 Tage lang. Zudem 
können Sie bei Auslandsreisen innerhalb Europas auf umfangreiche Hilfeleistungen zählen.

Ersatzfahrzeug Plus

Der Rabattschutz bewahrt Sie vor einer Rückstufung in der Schadenfreiheitsklasse: Sie behal-
ten auch nach einem Unfall Ihren Schadenfreiheitsrabatt. Das gilt bei jeweils einem Kfz-Haft-
pflicht- und Vollkaskoschaden pro Kalenderjahr.

Rabattschutz

Wertschutz 12

Wertschutz 24

Megjegyzés:
Biztosítási szerződése keretében megegyezés született a megterhelési 
beszedési eljárás lehetőségéről. 
A következmények VVG § 37 értelmében csak akkor lépnek életbe, ha a 
biztosítási díj nem terhelhető rá a számlára, valamint a biztosítottnak ezt 
pótolnia kell.

§ 38 VVG Fizetési késedelem a biztosítási további díja esetén

1- Ha a biztosítás további díja nem kerül befizetésre időben, akkor a biztosító írásos 
formában határidőt szabhat a biztosított részére és annak költségére, amely határidőnek 
legalább két hetesnek kell lennie. A rendelkezés csak akkor érvényes, ha a biztosító a 
hátralékos díjakat, kamatokat és költségeket egyesével, számszerűleg kifejezte, valamint 
tájékoztatást nyújt a jogkövetkezményekről, melyek a 2. és 3. Bekezdésben foglaltak 
szerint fizetési határidővel rendelkeznek; összevont szerződések esetében az egyes 
mennyiségeket külön kell megadni.

2- Ha a biztosítási esemény a határidő lejárta után következik be, valamint a biztosítottnak 
a bekövetkezés időpontjában díj-, kamat- vagy költségfizetési hátraléka áll fenn, akkor a 
biztosító nem kötelezhető a szolgáltatásra.

3- A biztosító a fizetési határidő lejártát követően felmondási idő nélkül bonthatja fel a 
szerződést, amennyiben a biztosított továbbra is díjtartozással rendelkezik.  A felmondás 
úgy köthető össze a fizetési határidő megszabásával, hogy az annak lejártával lépjen 
életbe, amennyiben a biztosított eddig az időpontig fizetési hátralékkal rendelkezik, erre a 
felmondás alkalmával egyértelműen fel kell hívni biztosított figyelmét. A felmondás 
érvénytelen, ha biztosított a felmondást követő egy hónapon belül, vagy ha a felmondás 
összekötésre került a fizetési határidő kiszabásával, a határidő lejártát követő egy 
hónapon belül nem rendezte tartozását; a 2. Bekezdés változatlanul érvényben marad.

Az előzetes biztosítási védelem visszamenőleges megszűnése

Az előzetes biztosítási védelmét  visszamenőlegesen elveszíti, amennyiben kérelmét 
változtatások nélkül elfogadtuk, valamint Ön a biztosítási kötvényen megnevezett, első vagy 
egyszeri díjat nem fizeti be haladéktalanul a biztosítási kötvény kézhezvételét követő két 
héten belül. 

Ilyenkor Ön a kezdetektől nem rendelkezik biztosítási védelemmel; ez csak akkor érvényes, 
ha Ön nem tett idejében eleget fizetési kötelezettségének. 

Az előzetes biztosítási védelem felmondása / visszamondása

Mi is én Ön is bármikor jogosultak vagyunk az előzetes biztosítási védelem 
felmondására. A felmondásunk csak a felmondó nyilatkozat kézhezvételétől számított 
két hét lejárta után lesz érvényes. Ha Ön a Szövetségi Biztosítási Törvény 8. §-a 
értelmében visszamondja biztosítási szerződését, az előzetes biztosítási védelem az 
Ön visszamondási nyilatkozatának kézhezvétele után szűnik meg.


