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A táncos minden évben köt tanulóbiztosítást

Keleti Andrea: Jobb a biztonság!
Minden szülõ félti gyermekét, hiszen a mindig mozgó, gyakran óvatlan csemetéket pillana-
tok alatt érhetik balesetek. Keleti Andrea ezért mindig köt tanulóbiztosítást gyermekeire.
Az állam ugyan ingyenesen köt 
a gyermekek számára iskolai 
biztosítást, azonban ennél a 
kártérítés összege nagyon ala‑
csony. Az iskolák ezért minden 
tanévben felajánlják a plusz 
tanulóbiztosítás kötésének 
lehetõségét. Ez a kis összegû 
biztosítás jól jöhet egy‑egy bal‑
eset során fellépõ költségek 
csökkentésére. Az ilyen jellegû 
kötvények a gyakran elõforduló 
csonttörés, csontrepedés, rövi‑
debb és hosszabb távú kórházi 
kezelések esetén kisebb anya‑
gi támogatást nyújtanak. Keleti 
Andrea táncos, két gyermek 
édesanyjaként minden évben 
találkozik ilyen jellegû biztosí‑
tási ajánlatokkal, és rendszere‑
sen él is velük. – Természetesen 
kötök tanulóbiztosítást – mond‑
ta el Andrea lapunknak. – 
Szerencsére még sosem láttuk 
elõnyét ennek. De azért jobb a 
biztonság! A kisebb balesetekre 
ez a biztosítás még nem fizet, 
csonttörés vagy nagyobb baj 
pedig, hála az égnek, még nem 
fordult elõ nálunk. 

Nyit a piac a kétkerekûek felé

Még mindig nem szívesen vállal‑
ják a motorosokkal járó rizikót 
a biztosítótársaságok. Vannak 
ugyan olyan cégek, amelyek az 
úgynevezett szelíd motorosok felé 
nyitnak, azonban az idei kötelezõ 

váltási kampányban kiderült: 
még mindig kevés ajánlat szól 
a kétkerekûeknek. Akad olyan 
biztosító, amely 50 százalékos 
kedvezményt ad, mások néhány 
kiemelt típus esetében 10 száza‑

lékot engednek el a díjból. Jövõre 
már a segédmotor‑kerékpárokra is 
szükséges lesz kötelezõ biztosítást 
kötni, ami újabb lehetõségeket nyit 
meg a biztosítók számára ezen a 
piacon. 

Arnold Schwarzenegger teste 34 milliárd forintot ér

Lindsey Lohant nem vállalják
A hollywoodi szuperproduk‑
cióknál a biztosításra sem 
sajnálják a dollármilliókat. 
A produkcióban szereplõ sztá‑
rokat muszáj biztosítással véde‑
ni, hiszen balesetek bármikor 
történhetnek. Amikor a Moulin 
Rouge címû film forgatása során 
Nicole Kidman térde megsé‑
rült, a film producerei erre 3 
millió dollárt, azaz mai árfo‑
lyam szerint 540 millió forintot 
követeltek a biztosítótársaság‑
tól, amit végül meg is kaptak. 
A Terminátor 3 forgatása során 
két, 54 millió dolláros, azaz 457 
millió forintos biztosítást kötöt‑
tek, melynek fontos eleme volt 
Arnold Schwarzenegger védel‑
me. Ha bármi baja esett volna a 
színésznek, a biztosítótársaság‑
nak 181,6 millió dollárt, azaz 
hozzávetõlegesen 34 milliárd 
forintot kellett volna fizetnie. 
Szegény Lindsey Lohan viszont 
biztosítás szempontjából nem 
nyerõ választás. Ugyanis a 
mûvésznõ iránt egy cég sem 
vállal felelõsséget. Nyilván 
önpusztító életvitele miatt dön‑
töttek így a filmes biztosításra 
szakosodott cégek. 

Turpin védett kancsalsága
Amerikában egy‑egy színész már 
a mozifilm hajnalán csillagásza‑
ti összegekre biztosította szép‑
nek, különlegesnek tartott  vagy 
a megélhetéshez elengedhetet‑
len testrészét. A némafilmek 
sztárja, Ben Turpin kancsal 
szemei a múlt századfordulón 
rengeteg embert csalogattak a 
filmvászon elé. 1907‑ben külö‑
nösnek és kuriózumnak számí‑
tott Turpin ezért döntött úgy, 
bebiztosítja magát. A választott 
társaságnak 25 000 dollárt kel‑
lett volna fizetnie abban az 
esetben, ha valamilyen különös 
oknál fogva Turpin szemtenge‑
lye kiegyenesedik. 

Csökken a kötelezõ biztosítások díja
Jelentõs összegeket spórolhat, aki okosan vált
Idén minden eddiginél jobb 
ajánlatokkal álltak elõ a kötelezõ 
gépjármû‑biztosítást kínáló 
cégek. A szemfüles autós akár 
20 százalékot is spórolhat egy 
jó döntéssel. 

A Netrisk.hu biztosítási 
portálon már az elsõ napok‑
ban százezrek kalkulálták ki 
a számukra megfelelõ ajánla‑
tot. A portál szerint az átlagdíj 
körülbelül 25 ezer forint körül 
alakul, ami a tavalyi 31 ezer 
forintos összegekhez képest 15‑
20 százalékos csökkenést mutat. 
Becslések szerint tízbõl kilenc 
autós válthatna idén kedvezõbb 
kötelezõre. Az átlagos díjmeg‑
takarítás is rekordmagasságok‑
ba emelkedik. Csak azok az 
autósok számolhatnak a csök‑
kentett árakkal, akik most vál‑
tanak – azok, akik nem lépnek 

idejében, elképzelhetõ, hogy az 
eddiginél magasabb összegre 
számíthatnak 2010‑ben – jelen‑
tette a Netrisk.hu.

Az oldalt összeállította: 
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Ben Turpin szemtengelyferdülését 5 millió forintra biztosították A részeges színésznõ biztosítását túl rizikósnak érzik a cégek

Keleti Andrea gyermekeit szerencsére még nem érte komolyabb baleset

biztosítás


