
nekünk fontos otthonunk 
és autónk biztonsága is

 biztosítások minden élethelyzetre
 védelem Önnek, családjának és értékeinek
 számos választható kiegészítő biztosítás
 széles körű kedvezmények

 Sokszor úgy gondoljuk, hogy például egy baleset, tetőbeázás vagy autóval történő kocca-
nás mindig csak másokkal történik meg, velünk sosem. Pedig váratlan helyzetek bármikor 
előfordulhatnak.

 Kösse meg az Ön igényeinek megfelelő K&H biztosításokat, és készüljön fel a váratlan ese-
ményekre, hogy baj esetén segíthessünk!

 Számos biztosításunk közül választhat, amelyek széles körű védelmet nyújtanak Önnek és  

családjának.

 lakossági nem-életbiztosítások

K&H casco biztosítás

megéri nálunk casco biztosítást kötni!

az igényeidhez alkalmazkodva

kinek ajánljuk?

A termékről részletesen a K&H casco biztosítás szerződési feltételeiben olvashatsz.

az alapbiztosítás fedezetet nyújt a törés és elemi károkra, amely mellé lopás fedezetet is választhatsz
kösd meg az igényeidnek megfelelő biztosításokat is:
         cascoszervíz 24 biztosítás
         poggyászbiztosítás (gépjárműben szállított vagyontárgyak)
         gépjárművön szállított szabadidős eszközök, kiegészítő biztosítása
         gyermekfelszerelés biztosítás (például babakocsi, biztonsági gyermekülés, ágy, járóka)
         balesetbiztosítás
a szerződés határozatlan időtartamra köthető, a tartamon belül a biztosítási időszak egy év
biztosítható vagyontárgy a jármű eredeti gyári kivitelezésű alaptípusa, és ennek eredeti gyári kivitelezésű alkatrészei, tartozékai 
a jármű eredeti gyári kivitelezésű alaptípusától, és ennek eredeti gyári kivitelezésű alkatrészeitől, tartozékaitól eltérő tartozékokat 
a biztosított jármű káridőponti értékének 10%-ig, külön díj megfizetése nélkül térítjük számodra

mindenkinek, akinek még nincs, vagy másik biztosítónál van casco biztosítása

 az önrészesedést is megválaszthatod
5% kedvezményt érvényesíthetsz, amennyiben bármilyen banki díjfizetési móddal 
(csoportos beszedési megbízás, átutalás, bankkártyás) egyenlíted ki a díjat
éves díjfizetési gyakoriság esetén 10%, féléves esetén 5%, negyedéves esetén 2% kedvezményt nyújtunk
5% kedvezményt adunk, amennyiben rendelkezel még egy K&H Biztosítónál kötött biztosítási szerződéssel, vagy K&H-s folyószámlával
elsőbbségi kárrendezés a K&H Bank prémium ügyfelei részére

Két éven belül megszűnt casco biztosítási szerződésed alapján további kárelőzményi kedvezményt érhetsz el.

 Minden gépjármű tulajdonos szeretné megóv-
ni autója épségét, azonban váratlan helyzetek 
mindig adódhatnak, például:

   egy jégeső miatt betörik a szélvédő
   véletlenül nekitolatunk egy oszlopnak
   nem találjuk ott az autónkat, ahol korábban 

hagytuk, mert ellopták

 Ilyen esetekben segít a K&H casco biztosítás!

 Kösse meg a K&H casco biztosítást, hogy baj 
esetén segíthessünk! Válasszon számos kiegé-
szítő biztosításunk közül, hogy autója védelme 
az Ön igényeinek megfelelő legyen!

 K&H TeleBiztosító (06 1/20/30/70) 335 3355

 kh.hu  biztosito@kh.hu
Figyelmedbe ajánljuk az  fogyasztóvédelmi honlapját, ahol hasznos termékleírásokat, összehasonlítást MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ
segítő alkalmazásokat (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program) érhetsz el.

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, célja pusztán a figyelem felkeltése. A biztosítás r észleteit a szerződési 

feltételek, míg a promóció és az ajándék átvételének feltételeit a vonatkozó kampánytájékoztató és a záradék tartalmazza, amely megismerhető a 

K&H Bank fiókjaiban és a kh.hu inter netes oldalon. Leendő befektetőként figyelmesen vizsgálja meg a biztosítás szerződési feltételében foglaltakat, 

különösen az adójóváírásra való jogosultság feltételeit. A biztosítási szolgáltatást a K&H Biztosító nyújtja.

Érthetően Bt. 8200 Veszprém, Orgona u. 8. 

+36 (30) 269-1207

Érthetően Bt. 8200 Veszprém, Orgona u. 8

Körmendi Péter
K&H Biztosító helyi képviselő, bankügynök

Biztosítási tanácsadó

kormendi.peter@khkepviselo.hu
www.erthetoen.info
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