
Jogvédelem



Miért a jogvédelem

Ügyvéd ajánlása és díjának viselése

Jogi eljárási költségek térítése (illetékek, 
szakértői díjak, perköltségek, végrehajtási 
költségek, óvadék, biztosíték stb.)

Biztosítottat ért vagy biztosított által okozott

jogi érdeksérelem 

esetén

Jogvédelmi szolgáltatások

Jogvédelmi szolgáltatások



Házőrző otthon- és életmód-biztosítás

Jogvédelem kiegészítő

Kártérítési jogvédelem

Szerződéses jogvédelem

Büntetőjogi és szabálysértési jogvédelem

Cyber jogvédelem

Munkajogi jogvédelem



Házőrző többlakásos lakóépületek biztosítása

Jogvédelem kiegészítő

A biztosított működésével, üzemeltetésével kapcsolatos jogvédelem

Szerződéses jogvédelem

Kártérítési jogvédelem

Munkajogi jogvédelem



Generali Komplett casco és KGFB

AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás 

Kártérítési jogvédelem

Szerződéses jogvédelem

Büntetőjogi és szabálysértési jogvédelem

Vezetői engedéllyel és a gépjármű okmányaival kapcsolatos jogvédelem

Előzetes képviselet jogvédelme



Generali Klub

Tagok ingyenes szolgáltatásai

Balesetbiztosítás

Munkajogi jogvédelem

Munkavállalói felelősségbiztosítás



Generali JURIS

Jogvédelemi és felelősségbiztosítás



Generali JURIS termékelőnyök

A magánélet szinte minden jogvitája lefedhető

Házőrző kiegészítő jogvédelemhez képest további szolgáltatási területek:

• Ingatlanra vonatkozó nem szerződéses jogviták (pl. birtokvédelem, 

szomszédjogi jogviták, használati jogok gyakorlása stb.)

• Szociális és TB jogvédelem

• Személyiségi jogvédelem

• Sértett és tanú jogvédelme

• Öröklési jogvédelem

• Gépjármű jogvédelem + Cégautó jogvédelem

• Hatósági jogvédelem

• Adójogi jogvédelem

• Általános jogi tanácsadás (nincs jogi érdeksérelem)



Generali JURIS termékelőnyök

A magánélet szinte minden jogvitája lefedhető

Házőrző kiegészítő jogvédelemhez képest további szolgáltatási területek:

Magasabb biztosítási összegek!

 Nincs várakozási idő! 

Házőrző kiegészítő jogvédelemben munkajogi 

jogvédelem esetén 3 hónap várakozási idő!

Aktív 

(csak munkajogi jv)

Ezüst Arany Platina

1Mio/kár/év 3Mio/kár/év 5Mio/kár/év 10Mio/kár/év



Generali JURIS termékelőnyök

A magánélet szinte minden jogvitája lefedhető

Ingyenes okiratszerkesztési szolgáltatás választott csomagtól függően 2, 3, 4 év elteltével

0-24 órás telefonos jogi tanácsadás „Sürgős szükségben”

30 év alatti biztosítottaknak jelentős díjkedvezmény – a kedvezmény a 30. évük betöltése után is 
megmarad! 

20% kármentességi kedvezmény a 3. év után

Jogvédelem a Generalival kötött biztosítási szerződésekből eredő jogvitákra is!

Magánemberi felelősségbiztosítás a csomagban, a piacon elérhető legszélesebb fedezettel!

Nem csak meghatározott magánemberi minőségben okozott károk



GENERALI JURIS - Jogvédelmi szolgáltatási területek

Fedezetek Aktív Ezüst Arany Platina DAS

Munkajogi jv.     

Kártérítési jv.    

Szerződéses jv.    

Termékfel. jv.    

Ingatlan jv.    - korlátozott számú ingatlan

Személyiségi jv.    3 év után

Szoc. Tb. jv.    

Öröklési jv.    3 év után

Büntető jv.    

Sértett, tanú jv.    3 év után

Gépjármű jv.   - korlátozott számú gépjármű

Előzetes képv.   VIP-közreműködési szolgáltatásként

Ált. jogi tan.   -

Cégautó jv.  -

Hatósági jv.  -

Adójogi jv. 

VIP-csak vagyonosodási vizsgálat, a szerződés 15 

éves tartama alatt 1-szer, vagylagosan az ingatlan 

okiratszerkesztéssel

Okiratszerkesztés - 4 év után 3 év után 2 év után
VIP- a szerződés 15 éves tartama alatt 1-szer, 

vagylagosan vagyonosodási vizsgálattal és csak 

tulajdonátruházási szerződés!!!











Generali Kollektív

Csoportos jogvédelmi és felelősségbiztosítás



Generali Kollektív

Csoportos jogvédelmi és felelősségbiztosítás

Munkajogi jogvédelem

Büntető és szabálysértési jogvédelem

Személyiségi jogvédelem

Szociális és TB. jogvédelem

Általános jogi tanácsadás

Jogvédelmi biztosítás

A munkavégzéssel kapcsolatos jogi érdeksérelmek 

esetén jogvédelmi szolgáltatást nyújtunk a szerződő 

által választott szolgáltatási területeken:

a munkavállalói lét védelmére …



Generali Kollektív

Csoportos jogvédelmi és felelősségbiztosítás

Személyi sérüléses károk

Dologi károk

Tisztán vagyoni károk

Munkavállalói felelősségbiztosítás

Mentesítjük a biztosított munkavállalót a munkáltatójának 

okozott olyan alább felsorolt károk megtérítése alól, melyekért a 

munkajog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

a munkavállalói lét védelmére …a munkavállalói lét védelmére …



Generali Kollektív

Csoportos jogvédelmi és felelősségbiztosítás

Termék aktualitása …  munkaerőpiaci helyzet:

- Szakképzett munkaerő hiánya (fizikai dolgozók körében) –

korábban alacsonyabb munkakörökben dolgozók magasabb 

szakmai ismereteket igénylő munkakörökbe kerülnek

- Nagy fluktuáció – adott munkáltatónál eltöltött rövid idő miatt 

szakmai, gyakorlati és munkavédelmi ismeretek hiánya

Munkavállalói károkozások száma nő ….

Károk érvényesítésével a munkáltató elveszítheti munkavállalóját…

Munkabéren kívüli juttatások a munkavállalók megtartása 

érdekében…



Generali Kollektív

Csoportos jogvédelmi és felelősségbiztosítás

Szerződő: Szervezet (pl. szakszervezet, vállalkozás)

Biztosítottak: Tagok/munkavállalók

Szakszervezetek, egyesületek egyéb 

érdekképviseleti szervek 

Nem kívánatos: olyan szervezetek, melyeknek 

vállalkozások a tagjai!

Jogvédelmi biztosítás + 

munkavállalói fb.

Kiknek ajánlható?



Generali Kollektív

Csoportos jogvédelmi és felelősségbiztosítás

Szerződő: Szervezet (pl. szakszervezet, vállalkozás)

Biztosítottak: Tagok/munkavállalók

Vállalkozások

Fokozott kockázat: közlekedési ágazat!

Munkavállalói fb +

Jogvédelmi biztosítás

Kiknek ajánlható?



Generali Kollektív

Munkavállalói felelősségbiztosítás dologi károk





A munkavállaló sportpályákat építő cégnél dolgozik

sportpálya építő munkakörben. Egy műfüves

labdarúgópálya vízelvezető övárkát kotorta egy MERLO

P32.6 L Compact típusú homlokrakodó munkagéppel. A

munka közben nem észlelte, hogy a földből kiállt egy

acélrúd, mely a munkagép alvázán keresztül

átszúródott és eltörte a hűtőventillátor lapátjait,

melyek megrongálták a hűtőbordákat is. A kár összege:

560.318 Ft

Generali Kollektív

Munkavállalói felelősségbiztosítás



Generali Kollektív

Munkavállalói felelősségbiztosítás

A biztosított munkavállaló mélyhűtött pékárukat gyártó cégnél

dolgozik gyártásvezető munkakörben. Az alapanyag

összekészítésekor gondatlanul járt el és a recept által előírt

leveles margarin helyett sütőmargarint készített elő és így

ezt az alapanyagot használata a termelés. A hiba a termelés

végén, próbasütéskor derült ki, ugyanis a levelestészták nem

levelesedtek ki, térfogatuk nem nőtt meg. A kár összege:

1.294.516 Ft.
(1 havi távolléti díja: 350.000 Ft – kártérítés felső határa: 1.400.000 Ft – önrész levonása

után a teljes kárt fizettük)



Generali Kollektív

Munkavállalói felelősségbiztosítás

A munkavállaló raktáros, targoncavezető munkakörben

dolgozik. Vezetéstechnikai hiba miatt megrongálta az

egyik raktárépület Hörmann típusú tűzzáró ajtaját.

Az ajtó deformálódott, nem zárható, javítása nem

lehetséges, cserélni kell.

A munkáltatót ért kár: 1.918.000 Ft. Mivel a

munkavállaló havi távolléti díja 307.980 Ft, így az önrész

levonása után 1.108.728 Ft-ot térítettünk.



Generali Kollektív

Munkavállalói felelősségbiztosítás személyi sérüléses károk

• A betegszállító szállítás közben leejtette a műtétre váró idős
beteget, aki az esés miatt elszenvedett koponyasérülésbe
belehalt.

• Sebész törlőkendőt hagyott a betegben a műtét során, orvosi
műhiba. A károsult kártérítési igényt érvényesít a kórházzal
(munkáltatóval) szemben, aki megtérítési igénnyel élhet az
orvossal szemben.

• Villanyszerelő cég alkalmazottja szakszerűtlenül vezette be az
áramot a családi házba, aminek következtében az elektromos
konyhai berendezés megrázta a tulajdonost. Közvetlen kártérítési
igény a munkáltatóval szemben, aki a kifizetett kártérítési összeg
megtérítését követelheti a biztosított munkavállalótól.



Generali Kollektív

Munkavállalói felelősségbiztosítás tisztán vagyoni károk

• Gazdasági társaság számviteli munkatársa a címzett HUF bankszámlája
helyett tévesen a deviza (EUR) számlájára utalt. A címzett kérte a
társaságtól az árfolyamkülönbözetből eredő kár megtérítését. A társaság
ezt teljesítette, és kártérítési igénnyel lépett fel a számviteli munkatárs
munkavállalóval szemben.

• Az eladó nem adott nyugtát, ezért a próbavásárlás során az
adóellenőrök megbírságolták a céget.

• A könyvelő téves adóbevallást nyújtott be, a cégnek ezért adóhiánya
keletkezett, ami miatt a NAV megbírságolta.



Generali Kollektív

Termékelőnyök a szerződő oldalán

Szolgáltatás a biztosítottak felé!

Egy szakszervezetnek éppen ez a feladata, ráadásul versenyelőnyt biztosít más szakszervezettel szemben!

Növeli a munkavállaló kötődését a szervezethez!

A kollektív biztosítás ugyanis a szerződő szervezetnek a tag, a munkavállaló iránti gondoskodását fejezi ki.

Rugalmas konstrukció! 

A fedezet a tagok, munkavállalók  igényeihez; tevékenységi köréhez igazítható, együtt és külön is 
megköthető a jogvédelmi, illetve a munkavállalói felelősségbiztosítás.

Kedvező díjak!

A nagyobb létszám és testre szabható fedezet miatt!



Generali Kollektív

Termékelőnyök a közvetítő oldalán

Szinte NINCS versenytárs!

Munkavállalói felelősségbiztosítást csak a Signal kínál szakszervezeteknek (azt is csak személyi sérüléses és dologi károkra!), 
csoportos jogvédelmet viszont csak a Generali!

Gyors és egyszerű ajánlatadás! 

Írható, számoló pdf. ajánlat 5-200 főig, 200 fő felett még kedvezőbb díjak egyedi ajánlattal (ajanlatadas.hu@generali.com)!

Rugalmas konstrukció! 

A fedezet a tagok, munkavállalók  igényeihez; tevékenységi köréhez igazítható, együtt és külön is megköthető a jogvédelmi, 
illetve a munkavállalói felelősségbiztosítás.

Keresztértékesítési lehetőség Generali Jurisra!

A Generali Kollektív szerződésben biztosított személyek 10% kedvezménnyel köthetnek – szerződőként - Generali Jurist!



Generali Kollektív

Ajánlatadás

5  200 fő
Írható, számoló PDF

(Partnerportálon elérhető)

200  ….

Egyedi ajánlat

ajanlatadas.hu@generali.com



Generali Kollektív

Ajánlatadás

Generali Kollektív oktatási anyagGenerali Biztosító Zrt.

A helyes tarifáláshoz

lényeges a biztosítottak 

összlétszámának egyezése!





Vagyonőr

Vállalkozói jogvédelmi kiegészítő

Kártérítési jogvédelem

Szerződéses jogvédelem – csak tanácsadás

ingatlan dologi jogi jogvédelem – csak tanácsadás

büntetőjogi, szabálysértési jogvédelem

fogyasztóvédelmi és versenyjogi jogvédelem

Munkajogi jogvédelem



AKCIÓ

az ajánlat aláírása 2020. április 18. és 2020. augusztus 14. közé esik



Keressétek ügyfeleiteket

#maradjotthon


