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Szolgáltatásaink 

ERGO gépjármű-felelősségbiztosítás 

Általános 

Normál visszaminősítés káresemény esetén (KH és VK) 

Kísérővel történő vezetés 

ERGO Safe Drive - 30 év alatti biztosítottak számára 

Gépjármű felelősség 

Egyösszegű biztosítási összeg 

• ebből személyi sérülés esetén, személyenként maximum 

Gépjármű-környezeti kárfelelősség 

Kiterjesztett biztosítási fedezet a külföldön bérelt 
járműre (Mallorca biztosítási kötvény) 

Cserejármű plusz 

• Támogatás külföldi utazásokhoz 

Kedvezményes védelem 

Gépjármű-védlap

Részleges fedezet 

Biztosított események: 
Tűz, robbanás, rövidzárlat, lopás, rablás, illetéktelen használat és üvegtörés. 

Üvegkárosodás után 
• Belső takarítás 
• Lámpacsere 
• Vignetta csere 

Üvegjavításhoz kapcsolódó önrészmentesség 

A csatlakoztatott egységeken keletkező rövidzárlat miatti következményes károk 10 000 euróig 
terjedő összeghatárig 

Elemi védelem: vihar és széllökések, jégeső, villámlás, árvíz, 
Hó- és tetőlavina, földrengés, földcsuszamlás (pl. sárlavina), víznyelő és vulkánkitörés 

Összeütközés bármely állatfajjal 

Állatharapás okozta kár 

Állatharapás miatti következményes kár 10 000 euróig terjedő összegben 

A súlyos gondatlanságra való hivatkozásról való lemondás

Jármű tartozékok 

• Gépjárművek korlátlan 
• Kétkerekűek 20,000 euró 
Új árkompenzáció új járművek esetében 12 hónapig az első forgalomba helyezéstől számítva 
Vásárlási árkompenzáció használt járművek esetében 4 éves korig

áttekintése 

(nagyobb leminősítés) 

100 millió euró 

15 millió euró 

5 millió euró 
(max. 10 millió 

euró évente) 

100 millió euró 

15 millió euró 

5 millió euró 
(max. 10 millió 

euró évente) 

választhat választhat

választhat

választhat

választhat

ERGO Smart ERGO Best 
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12 hónap a velünk kötött szerződés kezdetétől számítva 



ERGO gépjármű-felelősségbiztosítás 
Lemondás a régi levonásról a újabbért 

zemanyag nélküli működési források

A járműkulcsok ellopása után, zárcsere 

A jármű hajóval t rtén  szállítása (általános átlagos kockázat). 

A műhely kiválasztása 

űhel b usz sa  személ gép o si ra  émetországi áresemé e  eseté  
• érülés esetén javítás egy prémium műhelyben (nincs szabad műhelyválasztás)
• Egy órán belüli műhelybe helyezés 
• elvételi és szállítási szolgáltatás (nem a puszta üvegtöréses károk esetén) 
• zakszerű javítás a gyártó irányelvei szerint 
• 6 évre kiterjesztett garancia minden elvégzett munkára 
• Autó tisztítása javítás után (nem tiszta üvegtörés esetén) 
• A legkisebb kategóriájú cserejármű a javítás időtartamára (nem a tisztán üvegtöréses károk esetén). 

Cserejármű plusz 
• Bérelt jármű, Németországon belüli kár esetén legfeljebb 14 napig, azonos kategóriájú 

jármű vagy használatkiesési kártérítés (nem a puszta üvegtöréses károk esetén). 

rté védelem  vag   

• 24 (3 ) hónap új árkompenzáció az új járművek első nyilvántartásba vételétől számítva 

• 24 (3 ) hónapos vételár-kompenzáció a velünk kötött szerződés kezdetétől 
számítva a legfeljebb 4 éves használt gépjárművek esetében. 

• A csereértéket meghaladó kiegyenlítés 
• A szakértői vélemény szerinti értékcsökkenés kompenzálása
• Regisztrációs és átutalási költségek legfeljebb 1 000 euróig 

otor eré pár ruházat plusz sa  ét ere űe  számára 

• 
• 

Biztosítási fedezet motorkerékpár ruházatra 2000 euróig (Á Á-val együtt).
Részleges fedezet: állatokkal való ütközés
Teljes körű biztosítás: baleset 
A biztosított kétkerekűnek is sérültnek kell lennie. 

• Biztosítva vannak a motorkerékpáros kabátok, nadrágok, öltönyök, csizmák, 
sisakok, kesztyűk, amelyek kockázatspecifikus biztonsági elemekkel (pl. protektorok, 
kompresszorok, bevonatok) vannak ellátva. 

le tro plusz 
• A fedélzeti elektronika túlfeszültség okozta károsodása 
• Vontatás üres akkumulátor esetén 
• Az akk m látor bármilyen sér lése  megsemmis lése vagy elvesztése minden ko kázatra
• A sérült akkumulátorok ártalmatlanítása akár 2000 euróba is kerülhet. 
• A járműhöz tartozó saját töltőállomás, beleértve a töltőkábelt (zár alatt tartva)
• A satlakoztatott egységeken keletkez  r vidzárlat miatti k vetkezményes károk   e róig 

terjed  sszeghatárig 
• Állatharapás miatti következményes kár legfeljebb 1  000 euróig 

eljes rű biztos tás - a részlegese  teljes rű biztos tás mi de  
elő ét is tartalmazza 

Biztosított események: 

• Balesetek - önhibán kívül is 
• Rosszhiszeműség és rosszind latú selekmények 

Veszteség-visszavásárlás 

Kedvezmé es védelem 

Cserejármű plusz 
• Külföldi károk fedezete 

G  fedezet 
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rté védelem 
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érté védelem 

választhat  

választhat választhat
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RG  mart RG  est 

A biztosítási fedezetre és a kizárásokra vonatkozó összes részletet az ERG  gépjármű-felelősségbiztosítás általános szerződési feltételeiben és az ERG  afe Drive speciális 
feltételeiben olvashatja. 

A biztosítási fedezetre és a kizárásokra vonatkozó összes részletet az ERG  gépjármű-felelősségbiztosítás általános szerződési feltételeiben és az ERG  afe Drive speciális 
feltételeiben olvashatja. 


