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A táncos minden évben köt tanulóbiztosítást

.ETRISKHU o 2OHAM A KÌTELEZË¿RT Keleti Andrea: Jobb a biztonság!
!Z UTOLSÉ TELJES KÌRÑ KAMP·NYBAN SOHA NEM L·TOTT ·RVERSENY INDULT
4[X]Sd[c Pi dc^[b ZcT[TiÄ QXi
c^b~csbX ZP\_s]h <TZZ^aP Pi
zaSTZ[ÄSzb.
¸aXsbX 0_XPReTiTcÆ QXic^b~cs
bX _^acs[^] P =TcaXbZWd] ]P_X
bisiTiTa S~Ybis\~csbc ezVTicTZ
Pi VhUT[TZ P ZP\_s]h T[bÆ
WTcz] 0U^aVP[^\ VhPZ^a[PcX[PV
Sd_[sYPPcPeP[hX]PZ_TSXV\saP
\[czeQT]XbcQQ\X]c %TiTa
Pdcb es[c^cc ZcT[TiÆ QXic^b~csbc
P=TcaXbZT]ZTaTbic[
<XzacTiPa^WP\.
0 QXic^b~cZ b^WP ]T\ [sc^cc
saeTabT]hQTZTiScTZ~Vh\^bcPiPdcb^ZcQQ
\X]c'bisiP[zZs]PZ\TVzaXes[cP]X0[TVcQQT]
cP[s[]PZ cTWsc P YT[T][TVX]z[ ^[RbQQ ZcT[TiÆ
QXic^b~csbXPYs][Pc^c0ZXeXbi^]c]T\es[c\zV
cQQTc Xb UXiTcWTc P ZcT[TiÆYzzac YeÆaT =T\
Rb^SPW^Vh]PVh^]b^ZP]biTaTc]z]TZes[cP]X
WXbiT] \^bc PZsa dVhP]P]]s[ P QXic^b~c]s[ Xb
Y^QQUT[czcT[TZZT[biTaiÆSWTc]TZYaP
<T[hXZP[TV^[RbQQQXic^b~c.
4ic ]T\ [TWTc \TV\^]SP]X WXbiT] \X]ST]
QXic^b~ccsabPbsV Z[]QiÆ biT\_^]c^Z P[P_
Ys] PS ZTSeTi\z]hTZTc AsPSsbd[ P S~YPZ z[Tc
Z^a [PZWT[h RbP[sSX s[[P_^c zb bis\cP[P] \sb
biT\_^]c P[P_Ys] Xb es[c^i]PZ <X]ST]ZX]TZ
\sb cTWsc P [TVZTSeTiÆQQ QXic^b~csbX PYs][Pc
0ieXbi^]cYT[[T\iÆPiXSTXZP\_s]haPW^VhPi
saeTabT]hQT]P[TV]PVh^QQQXic^b~cZSXZcs[YsZP
cT\_c0QXic^b~cces[cZcTWscP[TVcÆZTTaÆbTQQ
csabPbsV^ZPYs][PcPXQ[es[PbicWPc]PZPiXSz]
<T[hXZ ]PVh QXic^b~c s[[ Pi z[T] Pi saeTa
bT]hQT].
6hPZ^a[PcX[PV UTY UTY \T[[Tcc eP]]PZ P [TV]P
Vh^QQQXic^b~ccsabPbsV^ZTizacPisaPZP[P_Ys]
]X]RbTVhzacT[\èUPe^aXc0i0TV^]PiD]X`PP
:QT\T[[TccPi0[[XP]izbP6T]TacT[Xbb^Zbi^a
ezVTi Pi T[bÆ WT[hT] 0i VhUT[TZ \X]cTVh 
bisiP[zZP es[PbicYP P 6T]TaP[Xc Xb 0]PVh QXi
c^b~cZPc TVhzQZz]c YT[[T\iÆT] \zV ]PVh^QQ
Pas]hQP]Xbes[PbicYsZ\X]cPWs]hbi^aPS~Ybis
\~csbQP]PiT[bÆWT[hT]ezVTi]TZ
3TPZZ^aW^]]P]cdS^\W^[zaST\TbYQXi
c^b~csbcZc]\.
4aaTYPiX]cTa]Tc0ZXP=TcaXbZWdQXic^b~cs
bX_^acs[^]\TVPSYPPS~Ybis\~csbW^ibiZbzVTb

PSPc^ZPc _TaRTZ P[Pcc \TVZP_
YP Pi bbiTb QXic^b~c biT\z[h
aT biPQ^cc PYs][Pcsc P\T[hTZQÆ[
Pics]ZTSezaTes[PbicWPc
=T\cPacYPeXbbiPPiPdcb^ZPc
W^Vh Pi scbiTaiÄSzb XVT] Q^]h^
[d[c.
0QXic^b~ces[csb[TWTcQ^]h^[d[c
ST ]T\ UT[czc[T][ Pi 0=TcaXbZ
Wd ]T\ RbPZ TVh S~YZP[Zd[sc^a
0ZXbbiTWPb^][~c^ccPPQXic^b~cZ
biT\z[haTbiPQ^ccS~YPXcPes[Pbi
c^ccQXic^b~csbc_TaRTZP[Pcc\TVXb
ZcWTcXP_^acs[d]Z^]PiX]cTa]T
cT]ZTaTbic[0=TcaXbZWdRbP_PcPTicZeTcÆT]
PcT[YTbVhX]czizbcsces[[P[YPPiVhUT[TXWT[hTcc
7^VhP][TWTcQXic^b~csbcZc]XPiX]cTa]TcT].
4VhbiTaèT] 6hPZ^a[PcX[PV \X]ST]c T[X]czi
WTc _TaRTZ P[Pcc P bis\~cVz_ T[Æcc [eT 7P
\zV]T\VhUT[]ZTVhTc[T]_P_~acTVh\TV
Q~isbc ZT[[ P[s~a]XP zb T[Z[ST]XT ]TZ]Z
_^bcs]ePVhPZsaUPg^]4icZeTcÆT]P=TcaXbZ
RbP_PcP \X]ST]c T[X]czi P azVX QXic^b~csb UT[
\^]Ssbsc[ Pi Y biTaiÆSzb \TVZczbzXV zb
\X]ST] [z_zb]ZaÆ[ T\PX[QT] zacTb~cYZ Pi
VhUT[TX]ZTc4iTVh]PVh^]TVhbiTaèzb_aPZ
cXZdb bi^[Vs[cPcsb ]T\ ez[Tc[T] W^Vh TSSXV
\sa cQQ \X]c #$ TiaT] es[Pbic^ccPZ \X]ZTc
0=TcaXbZWd <PVhPa^abisV^] T[bÆZz]c PS^cc
[TWTcÆbzVTc ! QT] P QXic^b~cZ PYs][PcPX]PZ
bbiTWPb^][~csbsaPzbPQXic^b~csb\TVZczbzaT
PiX]cTa]TcT]CsabPbsVd]ZPicPXb_XPReTiTcÆ
CPeP[h \sa \X]ST] cSXZ ZcT[TiÆc es[c
Pdcb]s[d]ZZcccTPiYbiTaiÆSzbzc
0Zz]hT[T\zac\T]]hXcZT[[UXiTc]XZPiVh
UT[TZ]TZ.
0 =TcaXbZWd ]T\ bis\~c UT[ YdcP[zZ^c Pi
VhUT[TX]TZbÆcPQXic^b~csbXS~YPZPc\zV^][X]T
ZTSeTi\z]hXbRbZZT]cWTcX
0ZZ^a\XQÄ[ezViXZTicPbi^[Vs[cPcsbc.
0 bi^[Vs[cPcsbd]ZPc P QXic^b~ccsabPbsV^Z
UXiTcXZ Tizac Pi VhUT[TX]Z]TZ \sa \X]ST]
bi^[Vs[cPcsbd]Z X]VhT]Tb 0=TcaXbZWd QXic^
b~csbX _^acs[^] cTWsc ]T\RbPZ Zz]hT[\Tb ST
^[RbXbQXic^b~csbcZc]X;TVP[sQQTZZ^aPT[Æ]h
dVhP]PZZ^aW^Vh\X]ST]QXic^b~cPYs][PcsQ[
es[PbicWPc]PZ Pi VhUT[TX]Z µVh \X]ST]Z^a P
bis\dZaP^_cX\s[XbPYs][Pc^ces[PbicWPcYsZ

.ETRISKHU o !HOL A BIZTOSÃTÉK VERSENYEZNEK ¬N¿RT

Turpin védett kancsalsága

Ben Turpin szemtengelyferdülését 5 millió forintra biztosították

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 1520 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:
Udvardi Judit

Minden szülõ félti gyermekét, hiszen a mindig mozgó, gyakran óvatlan csemetéket pillanatok 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.

Keleti Andrea gyermekeit szerencsére még nem érte komolyabb baleset

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.

A részeges színésznõ biztosítását túl rizikósnak érzik a cégek

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.

