
Biztosított alkatrészek
ERIX  Advantage

MOTOR

KUPLUNG

SEBESSÉGVÁLTÓMŰ

DIFFERENCIÁLMŰ

KORMÁNYMŰ 
(beleértve a szervo kormányzást is)

FÉKRENDSZER

ELEKTROMOS ALKATRÉSZEK

Minden belső kenéssel működő alkatrész és 
befecskendezők.
A motor külső alkotóelemei mint: levegő 
szívócső, lendkerék, fogaskerék, turbó 
feltöltő.
Motort irányító elektronika.

Manuális, 
automata vagy fokozatmentes 
sebességváltóművek 
minden belső kenéssel működő
alkatrésze, vezérlő egységek, 
„mechatronics“.

Kuplung tárcsa, 
kuplung kimeleő csapágy, 
fő és mellék henger.

KERÉK HAJTÁS
Minden belső folyadékkenéses alkatrész.Minden belső, kenéssel rendelkező 

alkatrész.

Fogasléces kormánymű 
(kivéve gumiharangok), 
kormánymű felfogatás, 
szervókormányzás fogasléce
és a szervókormányzás szervópumpája, 
lengőkar felfogatás, 
szervókormámy kiegyenlítő tartály.

ÜZEMANYAG RENDSZER

Fő fék henger, kerék fék henger, 
nyomás szabályzó szelep, 
fékerő rásegítő, modulációs szelep és 
ABS szenzorok.

(diesel és benzín)

Mechanikus és elektronikus üzemanyagpumpák.

ÜZEMANYAG BEFECSKENDEZŐ 
RENDSZER 
Fojtószelep, 
légmennyiség mérő.

Önindító motor, váltóáramú generátor,
gyújtás tekercs, 
tekercs feszültség szabályzó, 
index relé. 
Első és hátsó szélvédő ablaktörlő motorjai 
és ablakmosó motorok. 
Elektromos ablakemelők és napfénytető motorjai, központi 
zár működtető motorja. 
Fütő ventilátor, elosztó.

HŰTŐRENDSZER
Hűtő,
olaj hűtő,
vízpumpa.

LÉGKONDÍCIONÁLÓ 
RENDSZER (gyári)

Klíma kompresszor, 
légterelő csappantyúk.

Biztosított alkatrészek
NETRISK Advantage



MOTOR SEBESSÉGVÁLTÓMŰ

DIFFERENCIÁLMŰ

FÉKRENDSZER

ELEKTROMOS ALKATRÉSZEK

Manuális, 
automata vagy fokozatmentes 
automata váltóművek (CVT): 
minden belső kenéssel 
rendelkező alkatrésze.

KERÉK HAJTÁS
Minden belső folyadékkenéses alkatrész.Minden belső, kenéssel rendelkező 

Alkatrész.

Fogasléces kormánymű 
(kivéve gumiharangok), 
kormánymű felfogatás, 
szervókormányzás fogasléce
és a szervókormányzás szervópumpája, 
lengőkar felfogatás, 
szervókormámy kiegyenlítő tartály.

ÜZEMANYAG RENDSZER

Fő fék henger, kerék fék henger, 
nyomás szabályzó szelep, 
fékerő rásegítő.

(diesel és benzin)

Mechanikus és elektronikus üzemanyagpumpák.

Önindító motor,váltóáramú generátor,
gyújtás tekercs, 
tekercs feszültség szabályzó,
index relé. 
Első és hátsó szélvédő ablaktörlő motorjai 
és ablakmosó motorok.

HŰTŐRENDSZER

Vízpumpa.

Minden belső kenéssel működő alkatrész.
A motor külső alkotóelemei mint: levegő 
szívócső, lendkerék, fogaskerék, turbó 
feltöltő.

KUPLUNG

Kuplung tárcsa, 
kuplung kimeleő csapágy, 
fő és mellék henger.

KORMÁNYMŰ 
(beleértve a szervo kormányzást is)

Biztosított alkatrészek
ERIX  Comfort
Biztosított alkatrészek
ERIX  Advantage
Biztosított alkatrészek

NETRISK Comfort



MOTOR

SEBESSÉGVÁLTÓ

DIFFERENCIÁLMŰ Minden belső kenéssel működő alkatrész

FŐ RÉSZEK:
• Olajszivattyú
• Főtengely
• Főtengely csapágy
• Hajtórúd  
• Hajtórúd csapágy
• Dugattyú
• Dugattyúcsapszeg
• Vezérműtengely
• Henger fej- nyomással, kenéssel közvetlen kapcsolatban
• Hengerfej  (himba)
• Hidraulikus feszítő
• Vezérműlánc
• Hidrotőkék

Minden belső kenéssel működő alkatrész

Minden belső kenéssel működő alkatrész

FŐ RÉSZEK:
• Bolygómű
• Minden olajkenésű tengely
• Szinkrongyűrűk
• Tolóhüvely
• Kapcsoló villa
• Vezérlés
• Kuplung ház
• Hidrodinamikus  tengelykapcsoló
• Olajszivattyú
• Bolygómű többtárcsás tengelykapcsoló

FŐ RÉSZEK:
• Tányérkerék
• Kúpkerék
• Belső féltengely csukló
• Napkerék
• Külső féltengely csukló
• Bolygó kerék

Biztosított alkatrészek
ERIX  Advantage
Biztosított alkatrészek

NETRISK Plus



Netrisk Műszaki Garancia 
Gépjárművek mechanikus és elektromos meghibásodására. 

Ez a dokumentum a garancia programok összehasonlítása, amely az Általános Feltétellel, az ajánlati nyomtatvánnyal és a Biztosítási Szerződéssel együtt értelmezendő.  

A leírásban fel van tüntetve a garancia biztosítás alá fedezetbe vonható gépjárművek kritériumai, a biztosított alkatrészek, a kártérítési limitek és az esetleges káresemény 
bejelentésének módja. Fel vannak sorolva továbbá a speciális alkatrészek, vagy események, amelyek nem biztosíthatóak a garancia programok által. Más, általános kizárások az 
Általános feltételben szerepelnek. 

A választott garancia program az ajánlati nyomtatványon és a kötvényen fel van tüntetve. 

BIZTOSÍTHATÓ GÉPJÁRMŰVEK 
A Netrisk Műszaki Garancia programokkal biztosíthatóak azok a gépjárművek, amelyek a biztosítás megkötésekor az alábbi kritériumoknak felelnek meg és 
össztömegük 3500 kg alatti:  

Plus Comfort Advantage 

A gépjármű maximális 
életkora az eredeti gyári 
garancia kezdetétől számítva: 

15 év 10 év 5 év 

Maximális összes kilométer: 250 000 km 200 000 km 160 000 km 

A Biztosító fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos esetekben a Biztosítási Szerződés elutasítása mellett döntsön annak ellenére, hogy a Gépjármű egyébként 
megfelelne a garancia programok követelményeinek. Ilyen esetben az Adminisztrátor által közölt döntés véglegesnek tekintendő. 

A biztosítás megkötéséhez a gépjármű végszámlája és forglami engedély másolata szükséges. 

VÁLASZTHATÓ KÁRTÉRÍTÉSI LIMITEK  
Amennyiben biztosítási esemény történik, úgy a biztosító az alábbi limitek erejéig fizet kártérítést: 

Kár / időtartam

Kártérítési limit 250 000 Ft / 500 000 Ft 500 000 ft / 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft / 2 000 000 Ft 1 000 000 Ft / Vételár 

 Amennyiben a biztosított ÁFA visszatérítésre jogosult, úgy a kártérítés ÁFA nélkül kerül kifizetésre. 

VÁLASZTAHÓ KM LIMITEK  

Éves limit

Km limit 10 000 km 20 000 km 30 000 km 40 0000 km Korlátlan 

VÁLASZTHATÓ ÖNRÉSZ 

Káronként

Önrész 0 Ft 50 000 Ft 100 000 Ft 

VÁLASZTHATÓ FUTAMIDŐ 

Hónap

Futamidő 6 hó 9 hó 12 hó 24 hó 36 hó 



BIZTOSÍTÁSI DÍJ PÉLDÁK 

Márka Model 
Első 

forgalomba 
helyezés 

Jelenlegi 
km 

Időtartam 
(hónap) 

Km limit a 
futamidőra Önrész Plus  Comfort Advantage 

Átlag

Opel Corsa 1.2 2010.10.31 120 000 12 20 000 0 Ft 24 961 Ft 38 400 Ft 51 200 Ft 

Opel Astra 1.6 2010.10.31 120 000 12 20 000 0 Ft 29 120 Ft 44 800 Ft 60 000 Ft 

Opel Insignia 2.0 2010.10.31 120 000 12 20 000 0 Ft 41 600 Ft 64 000 Ft 84 000 Ft 

Opel Corsa 1.2 2010.10.31 120 000 12 20 000 50 000 Ft 16 225 Ft 24 961 Ft 33 280 Ft 

Opel Astra 1.6 2010.10.31 120 000 24 20 000 0 Ft 50 961 Ft 78 400 Ft 105 001 Ft 

Opel Insignia 2.0 2010.10.31 120 000 12 30 000 0 Ft 45 761 Ft 70 400 Ft 92 400 Ft 

Luxus

BMW 5-ös 2.5 2010.10.31 120 000 12 20 000 0 Ft 49 401 Ft 76 000 Ft 100 000 Ft 

BMW 5-ös 2.5 2010.10.31 120 000 12 20 000 50 000 Ft 32 110 Ft 49 401 Ft 65 001 Ft 

BMW 5-ös 2.5 2010.10.31 120 000 24 20 000 0 Ft 91 001 Ft 140 000 Ft 183 751 Ft 

SUV

Kia Sorento 2010.10.31 120 000 12 20 000 0 Ft 52 000 Ft 80 000 Ft 105 001 Ft 

Kia Sorento 2010.10.31 120 000 12 20 000 50 000 Ft 33 801 Ft 52 000 Ft 68 249 Ft 

Kia  Sorento 2010.10.31 120 000 12 30 000 0 Ft 57 200 Ft 88 000 Ft 115 500 Ft 

N1

Renault Master 2010.10.31 120 000 12 30 000 0 Ft 57 200 Ft 88 000 Ft 115 500 Ft 

Renault Master 2010.10.31 120 000 24 30 000 0 Ft 100 100 Ft 154 000 Ft 202 126 Ft 

Renault Master 2010.10.31 120 000 12 30 000 50 000 Ft 37 181 Ft 57 200 Ft 75 074 Ft 

PÓTDÍJAK 

Az alábbi kategóriáknál az alábbi pótdíjat alkalmazzuk (a táblázatban szereplő díjak már tartalmazzák ezeket a pótdíjakat). 

Luxus kategória 

 Pl.: BMW, Mercedes, Audi, Infinity, Jaguar, Lexus, etc. 

SUV kategória 

 Szabadidőautó, kisterepjáró, pl.: VW Touareg, Kia Sorento, Nissan Quasqui, etc. 

Haszongépjármű kategória 

 N1 kategória 3,5 tonna alatt 

Motor méret Luxus kategória SUV Haszongépjármű
0 - 1000 25% 25% 10%
1001 - 1350 25% 25% 15%
1351 - 1850 25% 25% 25%
1851 - 2500 25% 25% 25%
2501 + 25% 50% 50% 



Netrisk Műszaki Garancia 
BIZTOSÍTOTT ALKATRÉSZEK 

Plus Comfort Advantage 

A gépjármű maximális 
életkora az eredeti gyári 
garancia kezdetétől számítva: 

15 év 10 év 5 év 

Maximális összes kilométer: 250 000 km 200 000 km 160 000 km 

A jelen biztosítás fedezetet nyújt a Biztosított Gépjárművek váratlanul és előre nem láthatóan bekövetkezett mechanikus vagy elektromos meghibásodására, 
amely az alábbiakban felsorolt Biztosított Alkatrészek elromlásából vagy meghibásodásából ered, és amely a normál funkciók hirtelen leállását eredményezi, 
és ezen funkciók helyreállításához javítás vagy a hibás alkatrész cseréje szükséges. 

Plus Comfort Advantage 

Motor:  Minden belső kenéssel működő 
alkatrész 

Minden belső kenéssel működő 
alkatrész. A motor külső alkotóelemei 
mint: levegő szívócső, lendkerék, 
fogaskerék, turbo feltöltő 

Minden belső kenéssel működő 
alkatrész és befecskendezők.  A motor 
külső alkotóelemei mint: levegő 
szívócső, lendkerék, fogaskerék, turbo 
feltöltő 

Motor hűtő rendszer: - Vízpumpa Hűtő, olaj hűtő, vízpumpa 

Motorirányító elektronika 
(ECU): - - Motorirányító elektronika 

Sebességváltómű: 
Manuális, Automata vagy Fokozatmentes Autómata Váltóművek (CVT): Minden 
belső kenéssel rendelkező alkatrész 

Manuális, Autómata vagy fokozatmentes 
sebességváltóművek: Minden belső 
kenéssel működő alkatrésze, vezérlő 
egységek, „mechatronics“ 

Kormánymű (beleértve a 
szervo kormányzást is): - 

Fogasléces kormánymű (kivéve gumiharangok), kormánymű felfogatás, 
szervokormányzás fogasléce és a szervokormányzás szervopumpája, lengőkar 
felfogatás, szervokormámy kiegyenlítő tartály 

Fékrendszer: - 
Fő fék henger, kerék fék henger, nyomás szabályzó szelep, fékerő rásegítő 

- Modulációs szelep és ABS szenzorok 

Nyomaték átalakító: - Minden belső mechanikus alkatrész 

Differenciálmű: Minden belső folyadékkenéses alkatrész 

Kuplung: - Kuplung tárcsa, kuplung kimeleő csapágy, fő és mellék henger 

Üzemanyag rendszer 
(gázolaj és benzin): 

- Mechanikus és elektronikus üzemanyagpumpák 

Üzemanyag 
befecskendező rendszer: - Fojtószelep, légmennyiség mérő 

Elektromos alkatrészek: - 

Önindító motor,váltóáramú generátor,gyújtás tekercs, tekercs feszültség 
szabályzó, index relé, első és hátsó szélvédő ablaktörlő motorjai és ablakmosó 
motorok 

- 

elektromos ablakemelők és 
napfénytető motorjai, központi zár 
működtető motorja, fütő ventilátor, 
elosztó 

Első, Hátsó és 4 kerék 
meghajtás: - Minden belső, kenéssel rendelkező alkatrész 

Légkondicionáló rendszer 
(gyári): - Klíma kompresszor, légterelő 

csappantyúk 

Üzemi anyagok: 
Üzemi folyadékok és szűrök kizárólag abban az esetben tartoznak a Garancia fedezete alá, ha azok cseréje egy a Biztosított 
Alkatrész hibájából vált szükségessé. 

Borítások, házak: 
A burkolatok szintén kizárólag abban az esetben tartoznak a Garancia fedezet alá, ha azok cseréje egy Biztosított Alkatrész 
hibájából vált szükségessé. 



 KIZÁRÁSOK
Az Álatlános Feltételek 6. bekezdésében felsorolt kizárásokkal összhangban az alábbi esetekben nem fizethető kártérítés: 

Motor meghibásodásai 

 kenő és szürőanyagok, koromtalanítás, elégett vagy elvékonyodott szelepek és szelepházak amik 
a mindennapi használat során vagy nem a gyártó által ajánlott üzemanyag használata miatt 
koptak el  

 a korom lerakodások eltávolítása következtében megrongálódott hengerfej 

 A vezérműszíj a gyártó által meghatározott csere periodusának be nem tartásából eredő 
mindennemű motor meghibásodás. (A vezérműszíj cseréjének megtörténtét hitelt érdemlő 
dokumentumokkal bizonyítani szükséges) 

 Minden egyéb a motor külső és belső alkotóeleme, hétköznapi kopás és használatból eredő 
meghibásodások  

Sebességváltómű meghibásodásai 

 Minden olyan alkatrész ami nincs külön említve, elégetett alkatrészek és hétköznapi használatból 
eredő meghibásodások 

 tengelykapcsoló csúszása ami nem hiba következtében keletkezik 

 minden külső tengely kapcsolódási pont, beállítók, mágnesszelepek, kenőanyagok külső 
szivárgása, és minden olyan alkatrész, ami külön nem került említésre beleértve a  szerelési és 
olaj tömítéseket is 

Hatjtáslánc meghibásodásai 
 porvédők, karmantyúk, hüvelyek és perselyek és minden olyan alkatrész, ami nem került külön 

említésre, beleértve a kopó – forgó alkatrészeket 

Kormánymű, Rugók és felfüggesztés  porvédők, karmantyúk, hüvelyek és perselyek, 

Általános kivételek 

Általános kivételek 

 külső olaj szivárgás, fagykár, baleseti kár 

 tömlők, tömítések és forrasztások, tömítő és kenőanyagok mint olaj, olaj szűrő és fagyálló, kivéve, 
ha ezek cseréje elkerülhetetlen a Biztosított Alkatrész hibája miatt 

 burkolatok és védőházak, kivéve, ha ezek cseréje elkerülhetetlen a Biztosított Alkatrész hibája  
miatt 

 minden olyan egéb alkatrész, ami nem került külön említésre, a normal karbantartás során 
felhasznált alkatrészek és mindennapi használat során elfogyó kopó és forgó alkatrészek cseréje 

Autómentő szolgáltatás: Amennyiben a Biztosított Gépjármú egy Biztosított Alkatrész hibájából válik mozgásképtelenné, a Biztosított gépjármű a legközelebbi, 
a hiba kijavításához megfelelő felkészültséggel rendelkező szervízbe történő szállítás költsége 20 000 Ft erejéig beszámításba kerül a meghibásodásból eredő 
maximálisan kifizetendő kártérítés összegébe. 

JAVÍTÁS 
Bármilyen hivatalos, számlaképes, minősített szervizben elvégeztethető a gépjármű javítása. 

FONTOS: a javítás megkezdése előtt minden esetben be kell jelenteni a kárt és csak a kárszakértő jóváhagyása után kezdődhet meg a javítás. 

KÁRELJÁRÁS 
1. lépés: A káresemény bekövetkezte után 7 napon be kell jelenteni azt a +36 1 800 8030-as telefonszámon. 

2. lépés: Amennyiben a gépjármű mozgásképes, úgy a Biztosító megadja a biztosítottnak a legközelebbi felhatalmazott szerviz nevét és elérhetőségét, ahová a 
biztosítottnak 5 napon belül átvizsgálásra be kell vinnie a gépjárművet.  

3. lépés: a javítóműhely elkészíti a javítási kalkulációt – amire telefonon vagy az online rendszeren keresztül engedélyt kell kérniük. A kisebb károk engedélyezése 
vagy elutasítása egy órán belül,, míg a nagyobb, bonyolultabbaké 24 órán belül megtörténik.

4. lépés: Általánosan a kártérítés a felhatalmazott javítóműhely részére kerül kifizetésre. Abban az esetben, ha ez nem lehetséges, úgy a Biztosító bekéri az 
eredeti javítási számlát a kárszengedélyezési számmal ellátva, amely alapján a kártérítés 15 belül kerül kifizetésre a biztosított részére.



E: info@defendinsurance.hu
T: +36 1 800 8030

Biztosíthatóság
A NETRISK Advantage Műszaki
Garancia használt gépjárművek-
re köthető, maximum 3 500 kg
össztömegig és amelyek
a biztosítás megkötésekor az
alábbi kritériumoknak megfelel-
nek:
• maximum 5 évesek
• kevesebb, mint 160 000 km-t
futottak.

Ez a tájkoztató anyag a NETRISK
Advantage alap információit
tartalmazza. Ez a dokumentum
nem a vonatkozó feltétel teljes
átírata, hanem egy összefoglaló,
amely a biztosítás általános
információit tartalmazza.
Minden biztosítási szerződéshez
csatolva van a teljes biztosítási
feltétel.

1 lépés: A káresemény bekövetkezte után 7 napon belül be kell jelenteni azt a
+36 1 800 8030-as telefonszámon.
2 lépés: Amennyiben a gépjármű mozgásképes, úgy a Biztosító megadja a
biztosítottnak a legközelebbi felhatalmazott szerviz nevét és elérhetőségét, ahová
a biztosítottnak 5 napon belül átvizsgálásra be kell vinnie a gépjárművet.
3 lépés: a javítóműhely elkészíti a javítási kalkulációt – amire telefonon vagy az
online rendszeren keresztül engedélyt kell kérniük. A kisebb károk engedélyezése
vagy elutasítása egy órán belül, míg a nagyobb, bonyolultabbaké 24 órán belül
megtörténik.
4 lépés: Általánosan a kártérítés a felhatalmazott javítóműhely részére kerül
kifizetésre. Abban az esetben, ha ez nem lehetséges, úgy a Biztosító bekéri az
eredeti javítási számlát a kárengedélyezési számmal ellátva, amely alapján a
kártérítés 15 belül kerül kifizetésre a biztosított részére.

Káreljárás

Biztosítási időtartam
A biztosítási időtartam
választható.

A biztosítás megköthető
6 – 36 hónap időtartamra.

A Garancia a gépjármű vásár-
lásakor köthető meg és a tény-
leges eladáskor indul.

Önrész
A NETRISK Advantage megköt-
hető önrésszel és önrész nélkül.

Választható önrészek:
• 0 Ft
• 50 000 Ft
• 100 000 Ft

Kártérítési limit
Káronként / Időtartamra: 

• 500 000 Ft  / 1 000 000 Ft
• 1 000 000 Ft / 2 000 000 Ft
• 1 000.000 Ft / Vételár

Korlátlan számú kártérítési
igény a biztosítási időtartam
alatt a választott kártérítési limit
erejéig.

Szerviz előírás
A Biztosítottnak követnie kell a
gyár által meghatározott szerviz
látogatási előírásokat.

Az ettől való eltérés maximum:

• 800 km 
• 4 hét

Választható km limit/év
• 10.000 km
• 20.000 km
• 30.000 km
• 40.000 km
• Korlátlan

A garancia megszűnik a választott
km limit elérésével (vagy a bizto-
sítási időtartam lejártával). A km
limit nem módosítható a garancia
időtartama alatt.

Fontos tudnivalók

NETRISK Advantage Műszaki Garancia

E: offline@netrisk.hu
T: +36 1 413 3485



Biztosíthatóság
A NETRISK Comfort Műszaki
Garancia használt gépjárművek-
re köthető, maximum 3500 kg
össztömegig és amelyek
a biztosítás megkötésekor az
alábbi kritériumoknak megfelel-
nek:
• maximum 10 évesek
• kevesebb, mint 200 000 km-t
futottak

Ez a tájkoztató anyag a NETRISK
Comfort alap információit tartal-
mazza. Ez a dokumentum nem a
vonatkozó feltétel teljes átírata,
hanem egy összefoglaló, amely
a biztosítás általános informá-
cióit tartalmazza. Minden bizto-
sítási szerződéshez csatolva van
a teljes biztosítási feltétel.

1 lépés: A káresemény bekövetkezte után 7 napon belül be kell jelenteni azt a
+36 1 800 8030-as telefonszámon.
2 lépés: Amennyiben a gépjármű mozgásképes, úgy a Biztosító megadja a
biztosítottnak a legközelebbi felhatalmazott szerviz nevét és elérhetőségét, ahová
a biztosítottnak 5 napon belül átvizsgálásra be kell vinnie a gépjárművet.
3 lépés: a javítóműhely elkészíti a javítási kalkulációt – amire telefonon vagy az
online rendszeren keresztül engedélyt kell kérniük. A kisebb károk engedélyezése
vagy elutasítása egy órán belül, míg a nagyobb, bonyolultabbaké 24 órán belül
megtörténik.
4 lépés: Általánosan a kártérítés a felhatalmazott javítóműhely részére kerül
kifizetésre. Abban az esetben, ha ez nem lehetséges, úgy a Biztosító bekéri az
eredeti javítási számlát a kárengedélyezési számmal ellátva, amely alapján a
kártérítés 15 belül kerül kifizetésre a biztosított részére.

Káreljárás

Biztosítási időtartam
A biztosítási időtartam
választható.

A biztosítás megköthető
6 – 36 hónap időtartamra.

A Garancia a gépjármű vásár-
lásakor köthető meg és a
tényleges eladáskor indul.

Önrész
A NETRISK Comfort megköthető
önrésszel és önrész nélkül.

Választható önrészek:
• 0 Ft
• 50 000 Ft
• 100 000 Ft

Kártérítési limit
Káronként / Időtartamra:

• 250 000 Ft / 500 000 Ft 
• 500 000 Ft  / 1 000 000 Ft
• 1 000 000 Ft / 2 000 000 Ft

Korlátlan számú kártérítési
igény a biztosítási időtartam
alatt a választott kártérítési limit
erejéig.

Szerviz előírás
A Biztosítottnak követnie kell a
gyár által meghatározott szerviz
látogatási előírásokat.

Az ettől való eltérés maximum:

800 km 
4 hét

Választható km limit/év
• 10.000 km
• 20.000 km
• 30.000 km
• 40.000 km
• Korlátlan
A garancia megszűnik a választott
km limit elérésével (vagy a bizto-
sítási időtartam lejártával). A km
limit nem módosítható a garancia
időtartama alatt.

E: info@defendinsurance.hu
T: +36 1 800 8030

E: offline@netrisk.hu
T: +36 1 413 3485

Fontos tudnivalók

NETRISK Comfort Műszaki Garancia



Biztosíthatóság
A NETRISK Plus Műszaki
Garancia használt gépjárművek-
re köthető, maximum 3500 kg
össztömegig és amelyek
a biztosítás megkötésekor az
alábbi kritériumoknak megfelel-
nek:
• maximum 15 évesek
• kevesebb, mint 250 000 km-t
futottak

Biztosítási időtartam
A biztosítási időtartam
választható.

A biztosítás megköthető
6 – 36 hónap időtartamra.

A Garancia a gépjármű vásár-
lásakor köthető meg és a
tényleges eladáskor indul.

Választható km limit/év
• 10.000 km
• 20.000 km
• 30.000 km
• 40.000 km
• Korlátlan
A garancia megszűnik a választott
km limit elérésével (vagy a
biztosítási időtartam lejártával).
A km limit nem módosítható a
garancia időtartama alatt.

Önrész
A NETRISK Plus megköthető
önrésszel és önrész nélkül.

Választható önrészek:
• 0 Ft
• 50 000 Ft
• 100 000 Ft

Kártérítési limit
Káronként / Időtartamra: 

• 250 000 Ft / 500 000 Ft

Korlátlan számú kártérítési
igény a biztosítási időtartam
alatt a választott kártérítési
limit erejéig.

Szerviz előírás
A Biztosítottnak követnie kell a
gyár által meghatározott
szerviz látogatási előírásokat.

Az ettől való eltérés maximum:

• 800 km 
• 4 hét

1 lépés: A káresemény bekövetkezte után 7 napon belül be kell jelenteni azt a
+36 1 800 8030-as telefonszámon.
2 lépés: Amennyiben a gépjármű mozgásképes, úgy a Biztosító megadja a
biztosítottnak a legközelebbi felhatalmazott szerviz nevét és elérhetőségét, ahová
a biztosítottnak 5 napon belül átvizsgálásra be kell vinnie a gépjárművet.
3 lépés: a javítóműhely elkészíti a javítási kalkulációt – amire telefonon vagy az
online rendszeren keresztül engedélyt kell kérniük. A kisebb károk engedélyezése
vagy elutasítása egy órán belül, míg a nagyobb, bonyolultabbaké 24 órán belül
megtörténik.
4 lépés: Általánosan a kártérítés a felhatalmazott javítóműhely részére kerül
kifizetésre. Abban az esetben, ha ez nem lehetséges, úgy a Biztosító bekéri az
eredeti javítási számlát a kárengedélyezési számmal ellátva, amely alapján a
kártérítés 15 belül kerül kifizetésre a biztosított részére.

Káreljárás

Ez a tájkoztató anyag a NETRISK
Plus alap információit tartal-
mazza. Ez a dokumentum nem a
vonatkozó feltétel teljes átírata,
hanem egy összefoglaló, amely
a biztosítás általános informá-
cióit tartalmazza. Minden
biztosítási szerződéshez csatol-
va van a teljes biztosítási felté-
tel.

E: offline@netrisk.hu
T: +36 1 413 3485

E: info@defendinsurance.hu
T: +36 1 800 8030

NETRISK Plus Műszaki Garancia
Fontos tudnivalók


