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Kérelem Erste Védelem a Mindennapokra biztosítás csomagváltására 

 

 

Főbiztosított neve:  

Születési dátuma:  

Erste Banknál vezetett 
lakossági bankszámlaszáma 

(amelyhez az Erste Védelem a Mindennapokra 

biztosítás igényelte): 

 

Jelenlegi biztosítási csomag: 

(Kérjük, x-el jelölje a megfelelőt!) 

□ Erste Védelem a Mindennapokra – Egyéni csomag (1 990 Ft / hó) 

□ Erste Védelem a Mindennapokra – Családi csomag (3 980 Ft / hó) 

Újonnan választott biztosítási csomag: 

(Kérjük, x-el jelölje a megfelelőt!) 

□ Erste Védelem a Mindennapokra – Egyéni csomag (1 990 Ft / hó) 

□ Erste Védelem a Mindennapokra – Családi csomag (3 980 Ft / hó) 

 

 

Biztosítási 
szolgáltatás: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. BANKOLÁSI VÉDELEM FEDEZET  

Fedezett kockázatok Szolgáltatás 
Max. szolgáltatási 
limit 
káreseményenként 

Max. 
esetszám 
naptári 
évente 

Fedezett bankkártya elvesztése 
vagy eltulajdonítása 

Új kártya kibocsátási költségek megtérítése Limit nélkül Összességében  
2 eset / év az itt 

felsorolt, 
valamint az 
internetes 

vásárlás 
biztosítása 

szolgáltatások 
valamelyikéből 

Rablótámadás ATM-nél  Eltulajdonított készpénz vagy utalványok 
összegének megtérítése 

600 000 HUF 

Készpénz, vagy utalványlopás 60 000 HUF 

2. SZEMÉLYES VAGYONTÁGY VÉDELEM FEDEZET 

Fedezett kockázatok Szolgáltatás 
Max. szolgáltatási limit 
káreseményenként 

Személyes tulajdont, vagy a 
munkáltató tulajdonát képező, 
jogszerűen a Biztosított 
birtokában lévő tárgyak 
elvesztése vagy lopás, rablás vagy 
zsebtolvajlás útján történő 
jogosulatlan eltulajdonítása  

Hasonló tudású eszköz esetén a pótlásként 
vásárolt új eszköz vételárának megtérítése 

Magasabb színvonalú új eszköz esetén: a 
korábbi tárgy vételárának megtérítése  

További részleteket ld. a vonatkozó 
Különös Biztosítási Feltételekben 

összesen: max. 600 000 
HUF 

 

Elektronikus eszközök, 
ékszer, óra, 
sporteszköz, hangszer 
elvesztés: a 
lopás/rablás esetén 
térítendő összeg 50%-a, 
de max. 60 000 HUF 
tárgyanként  

Mobiltelefon-visszaélés • A Biztosított, mint előfizető terhére / 
költségére a SIM kártyán keresztül 
igénybe vett szolgáltatások árának 
megtérítése, 

• letiltással (IMEI és SIM), valamint a 
jogosulatlanul igénybe vett 
szolgáltatásokról szóló részletes 
kimutatásról való másolatkészítéssel 
összefüggő, a szolgáltatónak kifizetett 
költségek megtérítése 
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3. DIGITÁLIS VÉDELEM FEDEZET  

 
Összességében 
2 eset / év az 
előző oldalon 

felsorolt 
szolgáltatások 
és/vagy a jelen 
fedezet szerinti 
szolgáltatások 
valamelyikéből 

 
 

Fedezett kockázatok Szolgáltatás 
Max. szolgáltatási 
limit 
káreseményenként 

Internetes vásárlás biztosítása 
Felmerült kár (de max. a kifizetett vételár + 

szállítási költség) összegének térítése 

600 000 HUF 

Bizonyos országokra (pl. 
Kína): max. 60 000 HUF 

Asszisztencia 
szolgáltatások 

Adatmentés Adatmentés adathordozóról 250 000 HUF 

önrész: 10% / esemény 
1 x 

Jó hírnév 
megsértése 

jogsértő tartalom (1) eltávolításának 
megkísérlése, illletve (2) archiválása 
későbbi bizonyítás / eljárás céljaira 

125 000 HUF 1 x 

IT asszisztencia Telefonos v. távoli hozzáférés útján 
nyújtott technikai segítség 

60 perc 2 x 

Jogi 
asszisztencia 

Telefonos jogi tanácsadás az alábbi 
tárgykörökben: 

• személyes hozzáférési adatokkal (pl. 
belépési azonosító) történő visszaélés 
vagy hitelkártyával / betéti 
bankkártyával történő visszaélés 
interneten, 

• személyiségi jog megsértése 

• elektronikus úton kötött 
szerződésekkel kapcsolatban 

60 perc 2 x 

 

Biztosítottként kérem az ERSTE BANK HUNGARY Zrt.–nél fenti fizetési számlaszerződésemhez kapcsolódóan 
igénybevett Erste Védelem a Mindennapokra biztosításom módosítását a fent megjelölt új biztosítási csomagra. 

Az új Erste Védelem a Mindennapokra biztosítási csomag szerződési feltételeit, a Biztosító szolgáltatásának 
korlátozására vonatkozó rendelkezéseket, a Biztosító mentesülésének szabályait, valamint a kizárásokat 
elolvastam és ezeket kifejezetten tudomásul veszem. Tudomásul veszem továbbá, hogy a Biztosítónak az új 
Erste Védelem a Mindennapokra biztosítási csomag szerinti kockázatviselése a jelen kérelem Erste Bankhoz 
történő beérkezését követő hónap első napjának 0 órájától kezdődik. 

 

Az Erste Védelem a Mindennapokra – Családi csomag választása esetén tudomásul veszem, hogy 

• a biztosítási fedezetek 18 év feletti házastársamra/bejegyzett élettársamra/élettársamra, valamint 18 év 
alatti gyermekeimre is vonatkoznak, 

• ha a Családi biztosítási csomag alapján valakire többszörösen is kiterjed a Biztosító kockázatviselése, a 
Biztosító biztosítási esemény bekövetkezése esetén csak a legkorábban létrejött biztosítotti jogviszony 
alapján nyújt szolgáltatást, 

• a felsorolt szolgáltatások és limitek a biztosítási csomag alapján biztosított személyekre együttesen 
érvényesek (vagyis nem biztosítottanként külön), 

• a Családi csomagban biztosított további személyekre vonatkozóan a biztosítási feltételek szerinti 
várakozási idő a rájuk vonatkozó kockázatviselés kezdetétől indul. 
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Az újonnan választott Erste Védelem a Mindennapokra biztosítási csomagra vonatkozó díjakat teljes körűen 
megismertem és azokat elfogadom, hozzájárulok az új díjnak a módosított biztosítási csomag szerinti 
kockázatviselés kezdetétől a bankszámlámról történő, a hó utolsó napján esedékes levonásához. 
Felhatalmazom az ERSTE BANK HUNGARY Zrt.-t, hogy a fenti fizetési számlaszerződéshez kapcsolódó Erste 
Védelem a Mindennapokra biztosítási csomag módosítást elvégezze és a módosításról a biztosítási fedezetet 
nyújtó UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.-t értesítse. 
 
 
Dátum:………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………… 
Főbiztosított aláírása 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

Bank tölti ki! 
 
Átvette: …………………………………………………………. 
 
Átvétel dátuma: …………………………………………….. 
 

 
A Kérelem Erste Védelem a Mindennapokra biztosítás csomagváltására nyomtatványt kitöltés és 
aláírás után a Bank következő postacímére kérjük elküldeni: 

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.-TELESALES Budapest 1933 


