Mit kell tudni az ERGO
Biztosítási Csoportról?
Az ERGO márkanév garancia a magas színvonalú
szolgáltatásokra.
Az Ergo Biztosítási Csoport egy nemzetközi biztosító,
melynek székhelye Düsseldorfban található. Az Ergo
része a müncheni viszont-biztosító társaságnak
(Munich Re), az egyik vezető viszont-biztosító a
világon. A biztosítási díjak tényleges bevétele
alapján, mely több mint 19 milliárd euróra rúg, az
Ergo Csoport 2018-ban egyike volt a legnagyobb
biztosító cégeknek Németország- és Europában.

KEVIN RESSLER

Több mint 40 millió ügyfele bízik az ERGO
szolgáltatásaiban, szakértelmében és pénzügyi
erejében Európa és Ázsia több mint 30 országában.

ERGO VERSICHERUNG
BIZTOSÍTÁSI
SZAKÉRTÖ
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KEVIN RESSLER
Otto-Hahn-Str. 21
85435 Erding
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Mobil: 0049 15122656507

30 ORSZÁGBAN

Tel: 0049 8122 2285225
eMail: Kevin.Ressler@ergo.de
Web: www.nemetorszagibiztositas.hu

Kevin Ressler vagyok, Magyar szülők gyermekeként
Németországban születtem. Managementet
tanultam és abban mindig biztos voltam, hogy
emberekkel szeretnék foglalkozni. A biztosítási
szakma nálunk családi vonatkozású, Édesapám is az
Ergo biztosító ügynöke volt. Én magam immáron 13
éve dolgozom a cégnél önállóan, certifikáltan.
Magyarul, Angolul és Németül tudok biztosítási
kérdésekben a Kedves Ügyfeleknek segítséget
nyújtani.

www.nemetorszagibiztositas.hu

ERGO biztonsági csomag
Németországban
Kössön biztosítást arra, ami Önnek a legfontosabbrugalmasan és a célnak megfelelően
Most állt munkába, vagy néhányszor előléptették
már? Egyedülálló, vagy van családja? Most szüksége
van egy olyan biztosításra, amely passzol az
életviteléhez. Ajánljuk az Ergo Paket Plus csomagot,
amely tartalmazza a legfontosabb biztosításokat
baleset, jogvédelem és magán felelősségvállalási
kötelezettség esetén.

JOGVÉDELEM
BIZTOSÍTÁS
Számíthat egy hozzáértö
ügyvédi segítségére.

$32,30

• Munkahelyi jogvédelem biztosítás
• Közlekedési jogvédelem biztosítás
• Magán jogvédelem biztosítás
• Ingatlanügyi jogvédelem biztosítás
• Önrész nelkül
• Az egész család számára

BALESET
BIZTOSÍTÁS
Egy baleset mindent a
feje tetejére állíthat.

$16,50

FELELÖSSÉG
BIZTOSÍTÁS
Mi történik olyankor, ha
akaratlanul kárt okoz
másnak?

$7,50

• Magas biztosítási összeg (50.000 Euro)

• 10 vagy 50 millió Euro biztosítási összeg

• Sérülési pénz 2.500 Euro-ig

• 0 Euro önrész kár esetén

• Támogatás halálesetkor 10.000 Euro-ig

• Az egész család számára

• Mentések és mentöakciók költsége

• Kulcs elvesztési biztosítás

• Beteg táppénz biztosítás

• Szívességi cselekedetek

• Kórházi táppénz biztosítás

• Kölcsönözött tárgyak

• Rehabilitációs csomag

