
Allianz Autóm gépjármű-biztosítási csomagok tartalma elektromos járművek esetén

Fedezetek Komfort
Kötelező biztosítást (GFB) és 

további szolgáltatásokat 
tartalmazó alapcsomag

Plusz
Elháríthatatlan események 

által okozott károkra  
is kiterjedő, szélesebb körű 
szolgáltatásokat tartalmaz

Extra
További, részben kivédhető 

káreseményekre is biztosítási 
védelmet nyújtó csomag

Max
A legátfogóbb védelem az Ön 

által okozott, vagy váratlan 
események hatására 

bekövetkezett károkra is

Kötelező biztosítás (GFB) Kötelező biztosítás (GFB), amely a biztosított gépjárművével másoknak okozott károkra 
nyújt fedezetet.

Jogi segítségnyújtás 20-24 órában nyújtott telefonos jogi tanácsadás vagy kérés esetén ügyvéd ajánlása.

Assistance (Alap)

Helyszíni műszaki segítségnyújtást tartalmaz (pl. a legközelebbi javítóműhelybe 
vontatást, utas szállítást) baleset és/vagy műszaki meghibásodás esetére.

Csak elektromos jármű:

   Ha lemerül az akkumulátor, a helyszínen feltöltjük, vagy elvisszük 
Önt a legközelebbi töltőponthoz.

Közlekedési baleset (Alap) A vezető által elszenvedett közlekedési balesetből eredő halál vagy maradandó 
egészségkárosodás esetén nyújt fedezetet.

Elemi kár A gépjármű természeti erők, pl. szélvihar, jégverés, földcsuszamlás, árvíz által okozott 
megrongálódása vagy megsemmisülése esetén nyújt fedezetet.

Tűz- és robbanáskár

A gépjármű tűz vagy robbanás miatti megrongálódása vagy megsemmisülése esetén 
nyújt fedezetet.

Csak elektromos jármű:

   A töltéshez szükséges tartozékokat (töltőkábel, wall box, adapter) 
ért tűz- és robbanáskár esetén nyújt fedezetet.

      Az akkumulátort ért tűz- és robbanáskár esetén nyújt fedezetet.

Állattal való ütközés Fedezetet nyújt állat elütéséből eredő károkra.

Assistance (Bővített)

Az alap assistance keretében nyújtott szolgáltatáson túl a bővített fedezetben elérhető 
pl. cseregépjármű, elszállásolás vagy hazautaztatás, abroncscsere, üzemanyagfutár.

Csak elektromos jármű:

    Út közben lemerült akkumulátor helyszíni töltése vagy autómentés 
a legközelebbi töltőállomásig.

 Elektromos meghajtású cserejármű (ha elérhető). 

Közlekedési baleset (Bővített) A vezető és az utasok által elszenvedett közlekedési balesetből eredő halál és/vagy 
maradandó egészségkárosodás esetén nyújt fedezetet.

Lopáskár

Fedezetet nyújt a gépjármű ellopása, önkényes elvétele, vagy annak tartozékai, 
alkatrészei ellopása esetén, továbbá a gépjárműben lévő vagyontárgyakra irányuló 
lopással, vagy mindezek megkísérlésével okozott károkra.

Csak elektromos jármű:

   A töltéshez szükséges tartozékokat (töltőkábel, wall box, adapter) 
ért lopáskár esetén nyújt fedezetet.

      Az akkumulátort ért lopáskár esetén nyújt fedezetet.

Üvegkár A szélvédőt és egyéb üveg felületeket ért károk, azaz repedések, törés esetén nyújt 
fedezetet a javításra vagy cserére.

Rongáláskár A rongálásból eredő, azaz a biztosított gépjárműben idegen személy által okozott 
károkra nyújt fedezetet.

Töréskár

Fedezetet nyújt a biztosított gépjárműben, annak alkatrészeiben, tartozékaiban 
balesetszerűen keletkezett sérülésekre.

Csak elektromos jármű:

   A töltéshez szükséges tartozékokat (töltőkábel, wall box, adapter) 
ért töréskár esetén nyújt fedezetet.

      Az akkumulátort ért töréskár esetén nyújt fedezetet.

Vételár biztosítás A személygépjármű totálkára esetén az újkori érték alapulvételével nyújtunk 
szolgáltatást a gépjármű 12 hónapos koráig.


