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Horváth Éva a hajára kötne biztosítást

Mennyit ér a lila popsi?
Horváth Éva bejárta már a fél világot. A mûsorvezetõ lapunknak elmondta: egy 
lépést sem tesz meg biztosítás nélkül, hiszen balesetek bármikor történhetnek. 
– Minden esetben kötök biz‑
tosítást, ha külföldre utazom 
– állítja Horváth Éva. – Egy ideje 
arra is nagyon odafigyelek, 
hogy megbízható társaságot 
válasszak. Egyszer ellátogattam 
Kenyába, ahol megharapott egy 
mérges hal. Egybõl kórházba 
kerültem, ahol injekciókat és 
különbözõ kezeléseket kaptam, 
s végül 1000 dolláros számlát 
nyújtottak be, amit nekem kel‑
lett kifizetnem, mert a biztosí‑
tóm ott helyben nem fizetett. 
Ezután bonyolult jogi procedú‑
ra árán sikerült visszakapnom 
a pénzemet. Azóta odafigyelek, 
hogy olyan társasággal kös‑
sek szerzõdést, amely azonnal 
fizet, ha baj van, hiszen más‑
különben olyan, mintha nem is 
lennék biztosítva. 

A modell azt is elárulta, hogy 
jó lenne, ha biztosíthatná cso‑
dálatos hajkoronáját. – Gyakran 
elõfordul, hogy egy‑egy fotó‑
zás elõtt elégetik a hajam vagy 
kárt tesznek benne. Például 
egy ilyen esetben kinek kellene 
fizetnie? A fodrásznak vagy a 
cégnek, amely a fotókat készíti? 
Mondjuk azt sosem értettem, 
amikor egy világsztár a fenekét 
biztosítja. Mi történhet vele? 
Elesik és belilul?

Túl sokba került Elvis Presley 
tincseinek biztosítása
Számos Elvis‑ereklyét dob‑
tak piacra mostanában. 
A király zsebkendõje után a 
relikviagyûjtõk most Presley 
hajtincsére licitálhatnak, 
amelytõl a Király 1958‑as kato‑
nai besorolása miatt vált meg. 
Az ereklye valódiságát egy 
hajszakértõ DNS‑teszttel kíván‑
ja igazolni. A tincsek várható 
kikiáltási ára 15 ezer dollár, 
azaz több mint 2,5 millió forint. 
Ezenkívül Elvis számos sze‑
mélyes tárgya új gazdára vár, 
ugyanis a tulajdonos szerint túl 
sokba kerül a relikviák biztosí‑
tása, egyszerûbb azokat kész‑
pénzre váltani.

A néhai király relikviái milliókért cserélnek gazdát

Kevesen biztosítják magukat hegyirafting elõtt

Még az sem tiszta,
mit nevezünk extrém sportnak

Nincsenek könnyû helyzetben az 
extrém sport szerelmesei, ha bizto‑
sításról van szó, pedig náluk szinte 
elõre borítékolható, hogy valamikor 
bekövetkezik a baleset, pedig akad 
olyan biztosító, amely számukra 
kínál szerzõdést. Oláh Attila, a 
Magyar Biztosítók Szövetségének 
tagja, baleset‑biztosítási szakértõ 
lapunknak elmondta: kevesen 
élnek ezzel a lehetõséggel. 

– Magyarországon nem olyan 
magas az extrém sportokat 
ûzõk száma, ráadásul az ext‑
rém sportok definiálása sem 
egyértelmû – magyarázza a 
szakember. – Másképp festhet 
ez a fogalom a jogszabályban, 
mint például a sportszövetség 
leírásában. Aki vállalja az ext‑
rém esetek biztosítását, annak 
külön keretszerzõdést kell köt‑

nie a kórházakkal, hogy ellás‑
sák az így sérült pácienseket. 
A szabályozás lényege jelenleg 
az, hogy azok, akik nagyobb 
valószínûséggel kerülnek 
veszélybe, mondjuk hobbijuk 
által, kiessenek az ingyenes ellá‑
tásból, hiszen õk többe kerülhet‑
nek a társadalomnak. Ez részben 
érthetõ, részben igazságtalannak 
mondható!

Bizonyos biztosítók kifejezetten az extrém sportok szerelmeseinek kínálnak speciális biztosítást

Nincs egységes gyakorlat az értékes testrészek biztosítására

Edvin Marton 100 milliót ér
A hollywoodi sztárok elõszeretettel kötnek biztosítást általuk legértéke-
sebbnek tartott testrészeikre. Lapunk arra kereste a választ, mi a helyzet a 
magyar sztárok biztosításával?
Olimpikonjaink sok veszélynek 
vannak kitéve egy‑egy megmé‑
rettetés során. Azonban a pekin‑
gi ötkarikás játékok kapcsán 
kiderült: nincs egységes gyakor‑
lat a versenysportban a biztosí‑
tásokra. A sportolók többsége a 
Nemzeti Sportszövetség (NSSZ) 
alapbiztosításával rendelke‑
zik. Baranyai János súlyemelõ 
Pekingben szenvedett sérülése 
után, a hírek szerint, mindössze 
3000 forintot kapott. A sportolók 
a Magyar Olimpiai Bizottsággal 
aláírt szerzõdésében elvileg az 
állt, hogy az olimpiáról történõ 
hazaérkezésig részükre élet‑, 
baleset‑, egészség‑ és poggyász‑
biztosítást kötöttek. A baleset 
kapcsán kiderült: mindez csak 
a kvalifikáció megszerzésétõl a 
Pekingbe utazás megkezdéséig 
volt érvényes. 

A magyar filmes produkci‑
ók az alacsony költségvetésre 
hivatkozva nem szoktak biz‑
tosításra pénzt elkülöníteni. 
Természetesen a veszélyes 
jelenetek kivételt képeznek, 
ilyenkor muszáj felkészülni 
akár a legrosszabbra is. 

Külföldön régi gyakorlat 
egy‑egy testrész biztosítása. 
Mariah Carrey 174 milliárd 
forintnak megfelelõ összegre 
biztosította lábait egy borot‑
vagyártó cég reklámja miatt. 
Keith Richards, a Rolling Stones 
gitárosának ujjai átszámolva 
313 millió forintot érnek. David 
Beckham nem kispályázott: 
egész testét bebiztosította, a 
sztár 31 milliárd forintot ér. 
Bruce Springsteen annak ide‑

jén hangját biztosította jókora 
összegre. Akadnak azonban 
egészen bizarr szerzõdések is, 
Jennifer Lopez fenékkötvénye 
elbújhat Tom Jones mellett, aki 
állítólag mellszõrzetét biztosí‑
totta. Talán jobb, ha nem tud‑
juk, milyen károk ellen.

Zenészeink, Havasi Balázs és 
Edvin Marton is bebiztosítot‑

ták magukat. A zongoravirtuóz 
Havasi 25 millió forintra biz‑
tosította ujjait egy külföldi 
szponzorcég felajánlásaként. 
A hegedûmûvész, Edvin 
Marton nemcsak egész testét 
biztosította 100 millió forintra, 
hanem Stradivari‑hegedûjét is 
320 millió forintos biztosítás 
védi.

Edvin Marton hegedûvirtuóz egész testét biztosította

Horváth Éva: Elõfordul, hogy egy-egy fotózáson elégetik a hajamat!

A különlegességek világát éljük. 
Nem csoda hát, ha a biztosítások 
terén is találkozhatunk különle‑
ges, egészen meglepõ igények‑
kel is. Létezik biztosítás direkt 
a gyengébbik nem képviselõi 
számára is: ebben a háztartási 

balesetektõl egészen a kifejezet‑
ten hölgyeket érintõ betegsége‑
kig terjed a védelem. De létez‑
nek páros biztosítások is. Egy 
moszkvai társaság arra a szokat‑
lan feladatra vállalkozott, hogy 
biztosítja a szerelmet, s ráadásul 

nemcsak törvényes házastár‑
sakkal, hanem szeretõkkel is 
hajlandó szerzõdésbe lépni. 
A biztosított partnerek ha el is 
veszítenék párjuk hûségét, leg‑
alább anyagi biztonságuk nem 
forogna kockán. 

A megcsalás ellen is véd!

Kezdõdik a kötelezõváltási roham 

– Mi a legfontosabb tudnivaló a 
kötelezőváltás adminisztrációjá
val kapcsolatban? 

– December 1‑jéig be kell jelen‑
teni a biztosítónak a kötelező‑
váltással kapcsolatos szándékot. 
Ezt mindenféleképpen írásban 
kell megtenni: a levélben elkül‑

dött szándéknyilatkozatnál nem 
a postai feladás, hanem a beérke‑
zés dátuma az irányadó. Persze 
a váltással kapcsolatos szándé‑
kot faxon és az ügyfélszolgálati 
irodákban személyesen is be 
lehet jelenteni. Ügyeljünk azon‑
ban arra, nehogy kicsússzunk 

a határidőből. Az ügyintézést 
célszerű alkuszra bízni. Arra 
viszont nagyon figyeljünk, hogy 
a váltásnál megkívánt adatokat 
pontosan közöljük, mert azok 
alapján hívják le a kártörténetet. 
Ha pontosan közöljük az adato‑
kat, akkor sok kellemetlenségtől 
kímélhetjük meg magunkat. 

– Mit érdemes még mérlegel
niük az autósoknak? 

– A díjakon túl érdemes odafi‑
gyelni az elvi szolgáltatásokra is. 
Ilyen például egy olyan extrém 
helyzet, ha az autójával balesetet 
okozónak a családtagjai is megsé‑
rülnek, akkor az adott felelősség‑
biztosítás hogyan fizet, milyen 
járulékos szolgáltatásokat nyújt. 

– Tapasztalnake trükközést 
a kötelező felelősségbiztosítással 
kapcsolatban? 

– Erre az egyik lehetőség akkor 
lenne, ha valaki több ingatlannal 
rendelkezik: vidéken és a főváros‑
ban például, akkor a vidéki lak‑
címébe bejelentkezve a biztosítás 
díja összességében olcsóbb, mint 
a fővárosban. Biztos van, aki ezt 
kihasználja, de szerintem elszige‑
telt jelenségről van szó. � GB

Az oldalt összeállította: Udvardi Judit

A kötelezõ felelõsségbiztosítás váltására ez év 
végén is lehetõség lesz. A biztosítók már közzétet-
ték a tarifáikat, a fontosabb tudnivalókról és a vár-
ható mozgásokról Cselovszki Zsoltot, a Független 
Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége 
gépjármûszekciója elnökét kérdeztük. 


