
Legyen ügyfelünk 2016-ban is, mert kedvezményekkel, 
autójára és Önre szabható biztosítással és rugalmas  
szolgáltatásokkal várjuk.

Tegye teljessé új felelősségbiztosítását kiegészítő biztosítá-
sokkal, így azon túl, hogy kötelező gépjármű-felelősségbizto-
sítása az Ön által másnak okozott károkat megtéríti, a kiegé-
szítő biztosítások baj esetén Önnek is segítséget nyújtanak.

Kiegészítő biztosítások:
Baleseti assistance szolgáltatás –
Műszaki segítségnyújtás szolgáltatás –
AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás –
Bennülők balesetbiztosítása –
Kátyúkár biztosítás –
Poggyászkár és gyermekülés kiegészítő biztosítás –
Vad- és háziállatkár biztosítás –
Természeti kár biztosítás –
Önvédelem biztosítás –

 
Kiegészítő biztosítások díjmentesen!
Az Autós segítségnyújtás biztosítást, az AutósTárs gépjármű 
jogvédelmi biztosítást és a Bennülők balesetbiztosítását díj-
mentesen is kínáljuk Önnek.

Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítás jelentős 
megtakarításokkal!

Extra kedvezmény: 10%

Kommunikációs kedvezmény: 18% 

vagy

Kommunikációs kedvezmény e-számla hozzájárulással: 20%

Fizetési mód kedvezmény: 10%

Éves díjfizetési ütem kedvezmény: 15%

Casco biztosítással rendelkezők kedvezménye: 15%

Több szerződéses kedvezmény: 15%

Családi kedvezmény: 15%

Cégcsoport kedvezmény:   5%

VIP partnereink a 2016. évre adott időszakra érvényes, 
meghirdetett díjtarifa alapján 10% kedvezménnyel köthetik 
meg kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésüket.

A kedvezményt interneten keresztül, a VIP partnerazonosító 
birtokában tudja igénybe venni.

Az Ön VIP partnerazonosító kódja a következő:

Tájékozódjon és számítsa ki kötelező gépjármű-felelősségbiz-
tosításának díját a Generali weboldalán, a generali.hu/viptarifa 
oldalon, és használja ki a szolgáltatás előnyeit, melyek csak 
ezen az oldalon vehetők igénybe.
Amennyiben a fentiekkel, vagy társaságunk egyéb szolgál-
tatásaival kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, keresse 
biztosításközvetítőjét.

Az Ön biztosításközvetítője:

E-mail címe: 

Telefonszáma: 

Dátum:

Üdvözlettel: 

az Ön biztosításközvetítője

Szeretnénk felhívni figyelmét, hogy amennyiben a biztosítási szerződést olyan személy köti meg a Generali honlapján, aki nem az Önnel egy háztartásban élő közvet-
len hozzátartozója, úgy a Generali jogosult a biztosítási szerződés díját a valós adatokkal (VIP kedvezmény figyelembe vételének mellőzésével) alkalmazott díjtarifának 
megfelelően, a szerződéskötés időpontjára visszamenő hatállyal módosítani. A felelősség és a biztosítási díjkülönbözet megfizetésének kötelezettsége a kedvezmény 
jogosulatlanul igénybe vevő személyt terheli.

Minden autó(s) más...
Válasszon Önhöz illő
felelősségbiztosítást 
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Baleseti assistance szolgáltatás
A biztosítás fedezetet nyújt a gépjármű balesetből eredő meghi-
básodása, üzemzavara miatti menetképtelensége esetén.

Baleseti assistance szolgáltatás választása esetén üzemanyag 
vásárlási költségeit is csökkentheti, hiszen most egy Mobili-
tás kártyával is megajándékozzuk. A kártya segítségével, 8 
Ft-tal olcsóbban vásárolhat üzemanyagot az Agip kijelölt 109 
töltőállomásán.* 

Kérjük látogasson el a generali.hu/agip oldalra, ahol tájékozód-
hat az aktuális kártyaelfogadóhelyek listájáról.

Műszaki segítségnyújtás szolgáltatás
A biztosítás segítséget nyújt a gépjármű, nem balesetből eredő, 
műszaki meghibásodása, üzemzavara miatti menetképtelen-
sége esetén.

AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás 
Akkor ajánljuk Önnek, ha gépjárműve használata során jogi 
védelmet szeretne, így egy esetleges vitás helyzetben megkí-
mélheti magát a jogi ügyintézés terheitől és nem utolsó sorban 
nem várt költségeitől.

Bennülők balesetbiztosítása
A biztosítást minden ügyfelünknek ajánljuk, hiszen baleseti 
halál, illetve balesetből eredő, minimum 30%-os mértékű, 
maradandó egészségkárosodás esetén nyújt szolgáltatást a 
gépjármű vezetőjének és utasainak, függetlenül attól, hogy a 
balesetet Ön okozta-e vagy sem.

Kátyúkár biztosítás
A biztosítás olyan káreseményekre terjed ki, mely során a 
gépjármű kátyúba fut. A biztosítás fedezetet nyújt a gépjármű 
gumiabroncsai, keréktárcsái, tengelycsonkjai, kerékagyai, 
csonkállványai, gólyalábai és lengéscsillapítóiban keletkezett 
károkra. 

Poggyászkár és gyermekülés kiegészítő biztosítás
A kiegészítő biztosítás megkötésével elemi-, törés-, lopás-, és 
rabláskárok esetén, Ön biztonságban tudhatja a gépjárműben 
szállított poggyászokat, valamint a gyermekek biztonsága miatt 
az autóban szállított gyermekülést.  

Vad- és háziállatkár biztosítás
Segítséget nyújt, a biztosított gépjármű azon töréskáraira, mely 
vad- vagy háziállatokkal történő ütközésből ered és a gépjár-
művön az ütközés deformációt okoz. 

Természeti kár biztosítás
A napjainkban uralkodó extrém időjárási helyzetek szinte kivéd-
hetetlenek, ezért amennyiben nem rendelkezik olyan casco 
biztosítással, amely biztonságot nyújt az ilyen jellegű káresemé-
nyekre is, figyelmébe ajánljuk kiegészítő biztosításunkat.

Önvédelem biztosítás 
Akkor ajánljuk, ha Ön szeretne teljes körű védelmet egy olyan 
koccanásos baleset esetére is, ahol Ön a károkozó, de a saját 
gépjárművében keletkezett töréskár esetén is védelmet szeretne. 

A jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltés célját szolgálja. 
Bővebb információért forduljon bizalommal biztosításközvetítőjéhez.

*  Az üzemanyag vásárlási kedvezményt szerződött partnerünk az ENI Hungaria Zrt. jogosult visszavonni, vagy annak mértékét megváltoztatni.  
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megszűnése esetén az üzemanyag vásárlási kedvezmény is megszűnik.

Kiegészítő biztosítások
Minden autó(s) más… és a biztonság terén is más igényeik vannak! Válasszon kiegészítő biztosításaink közül, melyek-
kel minden eshetőségre felkészülhet, és autózási szokásaihoz igazíthatja felelősségbiztosítását. A 2016. január 1-jétől 
meghirdetett valamennyi kiegészítő biztosítás a magyar forgalmi rendszámmal ellátott személygépjárművekre vagy 
3,5 tonna legnagyobb össztömegű tehergépkocsikra vonatkozik. A kiegészítő biztosítások csak új kötelező gépjármű-
felelősségbiztosítások mellé köthetők. 

A kiegészítő biztosítások választásánál, amennyiben Ön egynél több kiegészítő biztosítást vásárol, a további kiegészítő 
biztosítások díja jelentős mértékben csökkenhet.

Minden autó(s) más...
Válasszon Önhöz illő
felelősségbiztosítást 

További információk a generali.hu/kgfb oldalon.
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