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I.  Új biztosításunk az All-IN autós biztosítás: 

A termék éves alap díja 2.700 Ft, ehhez kell hozzáadni a választott elemk díját: 

•  Assistance:  éves díj: 5.040.-Ft 

Ha a jármű műszaki hiba, baleset vagy önhiba miatt (pl. lemerült akkumulátor) menetképtelenné 

válik. Helyszíni javítás, ha a javítás nem lehetséges szállítás a legközelebbi szervizbe. Ha a jármű 

javítása előreláthatólag tovább tart, mint egy nap lehetőség van bérgépjármű igénybevételére. 

Szállás igénybevételére maximum 2 éjszaka. 

Amennyiben a bérgépjármű és a szállás nem felel meg, akkor a továbbutazás lehetősége is biztosított 

• Utasbiztosítás:  éves díj: 3.600.-Ft 

A QBE Insurance együttműködésével. Területi hatály Európa – Magyarország kivételével. Legfeljebb 

20 napos egyidejű külföldi tartózkodás. 

Biztosítási összegek: 

Megbetegedés és baleset esetén 20.000.- EUR eseményenként maximum 40.000.- EUR egy biztosítási 

időszakban. Poggyászbiztosítás 150.000,- Ft-ig, ezen belül és úti okmányok pótlása 20.000,- Ft 

• Vadkárbiztosítás: éves díj: 5.040.-Ft 

Vaddal történő ütközés következtében keletkezett, műszakilag azonosítható károk. 

Biztosítási összeg 500.000,- Ft/év 

Minden esetben százalékos önrész kerül levonásra. 

• Kátyúkár biztosítás: éves díj: 2.796.-Ft 

Biztosított vagyontárgyak az első és hátsó futómű és annak tartozékai, valamint a kormánymű és 

annak tartozékai. Biztosítási esemény az úton keletkezett kátyúba futás során bekövetkezett baleseti 

jellegű erőhatás okozta sérülés. 

Biztosítási összeg 30.000,- Ft/év 

Minden esetben százalékos önrész kerül levonásra. 

• Gyermekfelszerelés biztosítás:  éves díj: 3.780.-Ft 

Biztosítási esemény lopás-, törés-, elemi- vagy tűzkár bekövetkezte esetén a gépjárműben szállított 

vagy tárolt biztosított vagyontárgy sérülése vagy megsemmisülése. Törés-, elemi- és tűzkár esetén 

kizárólag akkor áll be a biztosító helytállási kötelezettsége, amennyiben ugyanazon káreseménnyel 

összefüggésben a gyermekfelszerelést szállító gépjármű is sérül. 



Lopáskár esetén rendőrségi feljelentés és az erről készült jegyzőkönyv másolata szükséges. Biztosított 

vagyontárgyak: a biztosított járműben szállított gyermekfelszerelések (Babakocsi; gyermek 

utazóágyak; a gyermek étkeztetéséhez, biztonságához és ápolásához használt elektronikai 

felszerelései ételmelegítő, bébiőr, sterilizáló készülékek, stb.); biztonsági gyerekülés) 

Biztosítási összeg: 150 000 Ft / év 

Káreseményből százalékos önrészesedés kerül levonásra 

• Járművön kívül szállított szabadidős felszerelés biztosítás: éves díj: 4.500.-Ft 

Biztosítási esemény: a KRESZ előírásainak megfelelően a gépjárműre szerelt, a szerződő tulajdonában 

lévő, a háztartási ingóság vagyoncsoportba tartozó, szabadidős, hagyományos és extrém sportok 

felszerelési tárgyaiban bekövetkezett törés, elemi és tűzkárok. Szolgáltatási feltétel: ugyanazon 

káreseménnyel összefüggésben a szabadidős felszerelést szállító gépjármű is sérül, vagy a járművet 

ellopják. 

Biztosítási összeg: 250 000 Ft / év 

Káreseményből százalékos önrészesedés kerül levonásra 

• Rendszám és forgalmi engedély pótlása: éves díj: 1.200.-Ft 

Biztosítási esemény: a rendszám és/vagy forgalmi engedély elvesztéséből vagy ellopásából fakadó 

károk. 1 hónap várakozási időt alkalmazunk. Csak sorozatban gyártott rendszámokra vonatkozik (EU-

sításra és egyedi rendszámokra nem). Kártérítéshez be kell mutatni: a rendszám és a forgalmi 

engedély eltűnésének bejelentéséről szóló rendőrségi okirat másolatát és a pótlásról kiadott 

határozatot. 

• Kisállat balesetbiztosítás: éves díj: 1.800.-Ft 

Biztosítási esemény: a gépjárműben szállított, a gépjármű törés-, elemi- vagy tűzkárával 

összefüggésben a kisállat által elszenvedett sérülés miatti kezelése. Számla ellenében megtérítjük a 

kisállat állatorvosi kezelését (a kezelést csak állatorvos végezheti!) 

Biztosítási összeg: 50 000 Ft / év 

 

 

II.  Új Kiegészítő biztosítások Aegon casco termékek mellé 

• Díjmentesítő szolgáltatás munkanélküliség esetére: éves díj: 1.200.-Ft max: 3 hó 

Biztosítási esemény: a szerződő fél munkaviszonya megszűnik, akit ennek elismeréseként az illetékes 

hatóság munkanélküliként nyilvántartásba vesz.  A Casco biztosításnak 3 havi díjának megfelelő 

biztosítási díjat jóváírunk. 

• Önrész-mentes üvegkár biztosítás: éves díj: 1.680.-Ft 



Önrészesedés levonása nélkül, egy biztosítási éven belül legfeljebb egy káreseménnyel 

összefüggésben megtérítjük a biztosított gépjármű utastér üvegezésének a gépjármű egyéb 

károsodása nélkül bármilyen kívülről ható, hirtelen fellépő, baleseti jellegű erőhatás okozta 

sérülésből (törés, repedés) szükségessé váló cseréjét, amennyiben egyéb karosszériasérülés nem 

történik. Nem terjed ki a gépjármű visszapillantó tükreire és lámpatesteinek üvegezésére 

 


