
   Szereti?  
   Lepje meg!  

Öt évesnél idősebb autója, és nincs casco biztosítása? Kössön Generali kötelező gépjármű-
felelősségbiztosítást Önvédelem biztosítással, és ha balesetet okoz, akkor a saját 
autójában keletkezett kárát is álljuk*. Mindössze a kötelező díjának plusz 20%-áért.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást minden autósnak meg kell kötnie - így ha 
balesetet szenvedünk, a vétkes fél biztosítása fedezi a kárunkat.

*Az önrész mértéke a töréskár 10 százaléka, de legalább 50 000 Ft.

**Mindegyik kiegészítő biztosítás személyautókra vagy maximum 3,5 tonna össztömegű teherautóra vonatkozik. Kiegészítő biztosítás csak új kötelező biztosítás 
mellé köthető.

DE MI A HELYZET, HA MI VAGYUNK A HIBÁSAK? 

Ha mi okoztuk a balesetet, saját kötelező biztosításunk 
nem fogja fedezni a kárunkat. Ilyen esetekre dolgoztuk 
ki a kizárólag új Generali kötelező biztosítás mellé 
köthető Önvédelem biztosítást**, mely a saját autónkban 
keletkezett töréskárt fizeti, ha másik járművel ütközik, vagy 
egy gyalogosnak okozott sérülést.
A biztosítás Magyarország területén okozott károk esetén 
nyújt védelmet az önrész levonásával. Biztosításunkat 
5-15 éves gépjárművekre kötheti meg.

MIK A GENERALI KÖTELEZŐ ELŐNYEI?

• 10% együttműködési kedvezményen felül tovább 
csökkentheti felelősségbiztosítása díját 7 féle 
kedvezményünknek köszönhetően.

• Az Autós segélyvonalat, az Autóstárs jogvédelem 
biztosítást és Bennülők balesetbiztosítását 
szolgáltatási szinttől függően díjmentesen is kínáljuk.

• Értékes pluszvédelem már évi pár ezer 
forintért: ha nálunk köti meg kötelezőjét kiegészítő 
biztosításainkkal**, akkor választásától függően 
számos kiegészítővel növelheti biztonságát; például 
kátyúkár, poggyászkár, vad- és háziállatkár vagy 
természeti károk esetén is védelemben részesül. 

• Percek alatt, online megköthető, és így 
e-kommunikációs kedvezmény is jár. 

Számolja ki kötelezője kedvezményes díját a Magyar 
Rendvédelmi Kar belső információs oldaláról indítható 
ajánlatadónkban, Önvédelem biztosítással! 

5 évnél fiatalabb autója van, vagy szélesebb körű 
szolgáltatást szeretne? Önnek a Generali Komplett casco 
biztosításunk ajánljuk! Számolja ki kedvezményes casco 
biztosítása díját, kötelező és casco biztosítás együttkötése 
esetén pedig további kedvezményeket adunk.

További információért keresse biztosítási 
tanácsadónkat!
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