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Jogvédelem-biztosítás Általános Feltételei
(JÁF)

A Generali-Providencia Biztosító Rt. (a továbbiakban biztosító) az
alábbiak szerint nyújt jogvédelem-biztosítási fedezetet:

I. fejezet

A biztosítás tárgya

A jogvédelem-biztosítás keretében a biztosító a biztosítási díj elle-
nében viseli a jogi eljárások költségeit és egyéb, a biztosított jogi
érdekeinek védelméhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt, külö-
nösképpen:

– a biztosított vesztesége, kára megtérülésének orvoslása
vagy sérelmének orvoslása során peren kívüli vagy peres
eljárásban,

– a biztosított képviselete polgári, büntetõ- közigazgatási
vagy más eljárás során, vagy vele szemben támasztott igé-
nyek esetén.

A biztosító a biztosítási védelmet az Általános és Különös Feltéte-
lek szerint nyújtja, a biztosítási szerzõdésben meghatározott koc-
kázatokra.

II. fejezet

A biztosítási esemény

1. Biztosítási eseménynek tekintendõ, ha
– más személyek érdekei a biztosított magatartása következ-

tében sérelmet szenvednek, vagy
– a biztosított érdekei más személy magatartása következté-

ben sérelmet szenvednek. 

2. Több biztosítási eseménynél, melyek okozatilag összefüggõ
egységes folyamatot alkotnak, a biztosítási összeg csak egy-
szer áll rendelkezésre. Összege az elsõ biztosítási esemény-
nek minõsülõ jogsértés vagy érdeksérelem idõpontja szerint
állapítandó meg.

III. fejezet

Idõbeli hatály

A biztosítás azon biztosítási eseményekre terjed ki, amelyek a biz-
tosítási szerzõdés hatálya alatt következnek be. Ezt a biztosítási
védelmet a Különös Feltételekben meghatározott várakozási határ-
idõk korlátozzák.

IV. fejezet

Területi hatály

Amennyiben a Különös Feltételek eltérõen nem rendelkeznek, 
a biztosítás területi hatálya a Magyarország területén bekövetke-
zett, magyar bíróság és más magyar hatóság joghatósága alá tar-
tozó biztosítási eseményekre terjed ki.

V. fejezet

Személyi hatály

1. Biztosítottnak tekintendõ a biztosítási kötvényben biztosított-
ként feltüntetett személy és a Különös Feltételekben minden-
kor megnevezett más biztosított személyek. A biztosítottra
elõírt rendelkezések a Különös Feltételekben megjelölt más
biztosított személyekre is vonatkoznak, e személyek azonban
csak a biztosított hozzájárulásával érvényesíthetnek a biztosí-
tási szerzõdésbõl eredõ igényt a biztosítóval szemben.

2. A biztosított jogosult fenti hozzájárulását visszavonni. A bizto-
sítási védelem azon idõponttól megszûnik, amikor a biztosított
visszavonó nyilatkozatát a biztosító megkapja. Az ezen idõ-
pontig felmerült költségeket a biztosító viseli.

3. Biztosítottnak a biztosítási védelemre vonatkozó igénye akkor
száll át a biztosított örökösére, ha a biztosítási esemény an-
nak elhunyta elõtt bekövetkezett.

VI. fejezet

A biztosító szolgáltatásai

1. A biztosító vállalja teljesítési kötelezettsége esetén a biztosítási
esemény megtörténte bejelentésének idõpontjától felmerülõ
indokolt költségeket az 5. pont szerint, ha azok a biztosított
jogi érdekének megóvásához szükségesek.

2. A biztosítási esemény megtörténtének bejelentése elõtt kelet-
kezett költségekre csak akkor vonatkozik a biztosítási védelem,
ha azok a biztosítási esemény bejelentése elõtt 30 napnál nem
korábban az ellenfél, a bíróság intézkedései vagy a biztosított
érdekében tett halaszthatatlan intézkedések miatt keletkeztek.

3. Közigazgatási hatóság eljárása kapcsán a biztosítási védelem
csak a Különös Feltételekben meghatározott esetekben áll fenn.

4. Amennyiben a Különös Feltételek másként nem rendelkez-
nek, a biztosítási védelem kiterjed a jogi érdekek ügyvéd általi
megóvására, valamint a bíróság és a közigazgatási hatóság
elõtt minden fórumon történõ képviseletre.

5. A biztosító az alábbiakat téríti:
5.1. a biztosítottat képviselõ ügyvéd költségeit legfeljebb a bíróság ál-

tal megállapítható ügyvédi költség összegéig a vonatkozó jogsza-
bályok szerint, függetlenül az ügyfél és ügyvédje megállapodásá-
tól. A Különös Feltételek fentiektõl eltérõen is rendelkezhetnek,

5.2. a biztosított által fizetendõ, illetve megelõlegezendõ illeték
összegét, bíróság vagy hatóság által igénybe vett szakértõk,
tolmácsok tevékenységéért járó díjat, bírói vagy hatósági eljá-
rás elõlegét vagy díját, a tanúnak járó költségtérítést,

5.3. polgári perben az ellenfél költségeit, büntetõeljárás során a
magánfél és a magánvádló költségeit is, ha a biztosított azok
fizetésére kötelezett és ezekre vonatkozóan nem áll fenn más
irányú biztosítási védelem.

6. A biztosító teljesítési kötelezettsége az alábbiak szerint áll fenn:
6.1. A biztosító által a biztosítottak részére egy biztosítási ese-

mény kapcsán nyújtandó teljesítések felsõ határát a biztosítá-
si esemény idõpontjában a szerzõdés szerint érvényes bizto-
sítási összeg képezi, függetlenül attól, hogy az egy biztosítási
esemény miatti igényérvényesítés milyen hosszú idõn ke-
resztül folyik.



6.2. A biztosítási összeg a folyó biztosítási évre a kifizetett összeg-
gel csökken, kivéve ha a szerzõdõ fél/biztosított az éves díjat
megfelelõen kiegészíti. 

6.3. Perbeli egyezség esetén a biztosító a költségeket a pernyer-
tességnek a pervesztességhez viszonyított arányában viseli.
Peren kívüli egyezség esetén a költségeket a biztosító viseli,
az ügyvédi munkadíj számításának alapja azonban az egyez-
ségben szereplõ összeg.

6.4. A biztosítottat megilletõ végrehajtási jogcím meglétét követõen
(pl. ítélet) a biztosító viseli a jogi érvényesítés költségeit max. 2
végrehajtási kísérlet erejéig, beleértve a csõd-, felszámolási
és végelszámolási eljárás esetén az igény (felszólítás) bejelen-
tését. Csõd-, felszámolási és végelszámolási eljárás esetén
az ellenfél vagyonára vonatkozó jogerõs végrehajtási jogcím
megléte elõtt a biztosító a felszólítás bejelentésének költségei
mellett kizárólag az adósnak a tartozását el nem ismerõ nyilat-
kozatát követõ bírósági eljárás költségeit viseli. A Különös Fel-
tételek ettõl eltérõen rendelkezhetnek.

6.5. Ha egy polgári eljárás során olyan igények merülnek fel, me-
lyekre vonatkozólag részben biztosítási védelem áll fenn, rész-
ben nem, akkor a biztosító csak azon költségeket viseli, ame-
lyeket a biztosítási védelem alatt nem álló igények figyelembe-
vétele nélkül is õ fizetne. Ha egy büntetõeljárás tárgyát több
jogsértés képezi, melyekre részben fennáll a biztosítási véde-
lem, részben nem, a biztosító a költségeket csak a biztosítási
védelem alatt álló jogsértés tekintetében viseli. Ha a biztosítási
védelem alatt álló jogsértéssel kapcsolatos költségek ponto-
san nem állapíthatók meg, akkor vélelmezni kell, hogy a fel-
merült összes költség a büntetõeljárás tárgyát képezõ jogsér-
tések között egyenlõ arányban oszlik meg.

6.6. A biztosító fedezetet nyújt a folyamatban lévõ bírósági, hatósá-
gi eljárásokban azok jogerõs befejezéséig akkor is, ha a bizto-
sítási szerzõdés idõközben megszûnt, feltéve, hogy a biztosí-
tási esemény a szerzõdés hatálya alatt bekövetkezett. 

7. A felek megállapodhatnak, hogy a biztosított a költségek egy
részét maga viseli (önrészesedés).

VII. fejezet

Kizárások

1. A biztosítási védelem nem tartalmazza a jogi érdekek védelmét:
1.1. háborús eseményekkel, belsõ zavargásokkal, tüntetésekkel,

nyilvános összejöveteleken és köztéri megmozdulások alkal-
mával elõforduló erõszakos cselekményekkel közvetett és
közvetlen kapcsolatban;

1.2. vagy a talaj vagy a vizek szennyezésével összefüggõ kárese-
ményekkel kapcsolatban. Jelen pont alkalmazásában szennye-
zõdésnek tekintendõ minden olyan anyag bejutása, behatolá-
sa, beszivárgása a talajba (föld, homok, kõ, szikla, láp, stb.),
amely hátrányos biológiai, kémiai vagy fizikai változást okoz
azok természetes tulajdonságaiban;

1.3. olyan következményekkel kapcsolatban, amelyek sugárzó
anyagok és termékek hatására vagy az egészségügyi hatósá-
gok részérõl a sugárzás káros hatásainak megszüntetését
célzó intézkedések kapcsán keletkeztek; 

1.4. közigazgatási szerv rendelkezéseivel közvetlen vagy közvetett
kapcsolatban, kivéve a Különös Feltételekben meghatározott
eseteket;

1.5. szerzõi és szabadalmi jog területén és a szellemi tulajdonból
eredõ egyéb jogokkal kapcsolatban;

1.6. gazdálkodó szervezetekre vonatkozó, társasági, szövetkezeti,
valamint az egyházi és vallásközösségi jogok területén;

1.7. jogi személyek törvényes képviselõinek alkalmazási szerzõdé-
seivel és gazdasági társaságok képviseletével kapcsolatban;

1.8. adó, vám és egyéb illetékjogból adódóan.

2. A biztosítási védelembõl ki vannak zárva továbbá a következõk:
2.1. a biztosított személyek érdekeinek védelme egymással szem-

ben;
2.2. olyan követelések érvényesítése, melyeket a biztosítottra en-

gedményeztek, illetve olyan tartozások miatti jogérvényesítés,
amit a biztosított mástól átvállalt;

2.3. jogi érdekek védelme a biztosított vagyonával kapcsolatban
indított csõd-, felszámolási-, végelszámolási eljárással össze-
függésben;

2.4. olyan káresemények, melyeket a biztosított szándékosan és
jogellenesen okozott;

2.5. a biztosítottal vagy jogi képviselõjével szemben a biztosítási
eseménnyel kapcsolatos eljárásban rosszhiszemû pervitel
vagy mulasztás miatt kiszabott bírság, illetve fenti magatartás
miatti többletköltség.

3. Ezen általános kizárások mellett a Különös Feltételek eltérõen
is rendelkezhetnek.

VIII. fejezet

A biztosított kötelezettségei

1. Amennyiben a biztosított biztosítási védelmet igényel, a követ-
kezõkre kötelezett:

1.1. a biztosítási esemény bekövetkezését az arról való tudomás-
szerzéstõl számított 3 munkanapon belül a biztosítónak írás-
ban bejelenteni;

1.2. egészében és igazsághûen felvilágosítani a biztosítót a min-
denkori tényállásról és kívánságára valamennyi okmányt átad-
ni, illetve a képviseletét ellátó ügyvédet a titoktartás alól fel-
menteni a biztosító irányában; 

1.3. a képviseletét ellátó ügyvédnek teljes körû képviseleti jogot
adni, õt teljes egészében és igazsághûen a mindenkori tény-
állásról tájékoztatni, és kívánságára minden okmányt rendel-
kezésére bocsátani;

1.4. a felmerülõ költségeket kiegyenlítés elõtt min. 3 munkanappal
korábban a biztosító ellenõrzésére átadni;

1.5. mindent elkerülni, ami a költségeket szükségtelenül növeli
vagy harmadik fél általi teljesítést részben vagy egészben aka-
dályozza;

1.6. polgári jogi igények érvényesítése vagy elhárítása esetén
ezenkívül:

1.6.1. a biztosítónak lehetõvé tenni, hogy az igényeket lehetõség
szerint peren kívül rendezze;

1.6.2. az igények bírósági érvényesítése vagy elhárítása, illetve
bírói döntés megtámadása elõtt a biztosító állásfoglalását 
– különösen a sikerre való kilátással kapcsolatban – bekér-
ni, az egyezségkötéseket a biztosítóval egyeztetni. A bizto-
sítóval nem egyeztetett egyezségkötés a biztosító irányá-
ban a biztosítási szolgáltatás tekintetében nem hatályos;

1.6.3. ha érdekeit ez méltánytalanul nem sérti, (pl. elévülés miatt),
az igények bírói érvényesítése elõtt az ugyanazon biztosítási
eseményre vonatkozó büntetõeljárás jogerõs befejezését
megvárni – vagy elõször az igényeknek csak egy részét ér-
vényesíteni – és a további igények érvényesítését a jogerõs
döntésig elhalasztani.

2. Ezen általános kötelezettségek mellett a Különös Feltételek el-
térõen is rendelkezhetnek.
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6. A sikerkilátás vizsgálata nélkül ad fedezetet a biztosító a X. fe-
jezet 3. pontjában megjelölt esetben.

X. fejezet

A biztosított képviselete

1. Biztosítottnak jogában áll ügyvédet választani.
1.1. Fenti választási jog csak olyan ügyvédekre vonatkozik, akinek

irodája azon bíróság vagy közigazgatási hatóság székhelyén
van, amely az elsõ fokon indítandó eljárásra illetékes. Ha ezen
helységben egyáltalán nincs ügyvéd vagy csak egy ügyvéd
mûködik, akkor választható más, a megyei bíróság illetékes-
ségi területén mûködõ ügyvéd is.

1.2. Ha a biztosított nem nevez meg ügyvédet, akkor azt a biztosí-
tó választja ki.

1.3. A biztosított visszautasíthatja a biztosító által kiválasztott elsõ
ügyvédet. Az ügyvéd visszautasítását írásban azonnal közölni
kell. A biztosító által kiválasztott további ügyvédeket a biztosí-
tott nem utasíthatja vissza.

1.4 Külön megállapodással megadható biztosítottnak a jog, hogy
az 1.3. pontban foglalt esetben is õ válasszon ügyvédet.

2. Az ügyvédet közvetlenül a biztosított bízza meg. A biztosított
köteles az ügyvéd megbízásától számított 3 munkanapon be-
lül a megbízott ügyvéd nevét és székhelyét a biztosítónak
írásban bejelenteni. 

3. Ha a jelen feltételek szerinti biztosítási esemény kapcsán
ugyanabban az eljárásban fellépõ ellenérdekû félnek a biztosí-
tó más biztosítási szerzõdés vagy kártérítési jogviszony alap-
ján biztosítási védelmet nyújt, a biztosító köteles a biztosítottat
errõl a tényrõl haladéktalanul írásban értesíteni.

Fenti esetben:
– a biztosítottat a biztosítási eseménnyel kapcsolatos felvilá-

gosítás adási kötelezettség (VIII. fejezet 1.2. pont) kizárólag
megbízott ügyvédje irányában terheli,

– a sikerkilátás vizsgálata elmarad.

4. Az ügyvéd a biztosítottal szemben közvetlenül felelõs megbí-
zása teljesítéséért. A biztosító nem felel az ügyvéd tevékeny-
ségéért.

XI. fejezet

A biztosítási igény átruházása

A biztosítottnak olyan összegek megfizetésére vonatkozó igényei,
melyeket a biztosító neki megfizetett, felmerülésükkor a biztosítot-
tat megilletõ jogokkal együtt átszállnak a biztosítóra. A biztosított
köteles a biztosítót igényei érvényesítésekor támogatni és a bizto-
sító javára szóló engedményezõ okiratot kiállítani.

XII. fejezet

A biztosítási idõszak, a díjfizetés szabályai

1. Biztosítási idõszak – ha a biztosítási szerzõdést nem rövidebb
idõre kötötték – egy év, még akkor is, ha az éves díj a szerzõ-
dés szerint részletekben fizethetõ.

2. A biztosítási díj annak az idõszaknak az elsõ napján esedé-
kes, amelyre a díj vonatkozik.

IX. fejezet

Siker kilátásának megítélése, igényérvényesítõ eljárás

1. A biztosítási védelmet a biztosítási esemény megtörténtének
bejelentésétõl, ill. a biztosítottal szembeni igény vizsgálatához
szükséges okmányok átvételétõl számított 5 munkanapon be-
lül a biztosítónak írásban igazolnia vagy indokolva elutasítania
kell. E határidõ elmulasztása esetén a biztosítási védelem
megadottnak tekintendõ.

2. A biztosító jogosult mindenkor vizsgálatot indítani a jogérvé-
nyesítés vagy a jogi védekezés feltehetõ sikerére vonatkozó-
lag. Ha a tényállás vizsgálata után a jogi és a bizonyítási hely-
zet alapulvételével arra a következtetésre jut, hogy

2.1. megfelelõ kilátás van az igényérvényesítés sikerére, írásban
vállalja a 6. fejezetben megjelölt költségeket;

2.2. kevés a kilátás a sikerre, vagyis a per elvesztése valószínûbb,
mint megnyerése (csekély sikerkilátás), akkor jogában áll elhá-
rítani a biztosítottat marasztaló határozat szerint az ellenfélnek
fizetendõ költségek viselését;

2.3. a biztosító megítélése szerint nincs kilátás sikerre (sikerkilátás
hiánya), akkor jogában áll megtagadni a biztosítási szolgálta-
tás teljesítését.

3. Csekély sikerkilátás (2.2. pont) vagy a sikerkilátás hiánya (2.3.
pont) esetén a költségviselés korlátozását vagy elutasítását a
biztosított részére írásban közölni kell az okok megadásával
és a 4. pont szerinti lehetõségre utalással. Az addig felmerült
költségeket a biztosítónak kell viselnie, ha a biztosítási véde-
lem egyéb feltételei fennállnak.

4. Ha a biztosított nem ért egyet a biztosítónak a költségviselés
korlátozását vagy elutasítását tartalmazó döntésével, a döntés
kézhezvételétõl számított 15 napon belül érdekegyeztetõ bi-
zottság felállítását kérheti, az õt képviselõ ügyvéd egyidejû
megnevezésével.

4.1. Az érdekegyeztetõ bizottság tagjai: a biztosított által megne-
vezett ügyvéd, a biztosító jogi képviselõje, valamint az elõzõ
két tag által választott elnök.

4.2. Az érdekegyeztetõ bizottság az érdekegyeztetés iránti kére-
lemnek a biztosítóhoz érkezésétõl számított 5 munkanapon
belül köteles írásbeli döntést hozni a sikerkilátás kérdésében
és a költségek viselését a 2.1., 2.2., 2.3., pontokban foglal-
tak szerint meghatározni.

4.3. Az érdekegyeztetõ bizottság döntéseit szótöbbséggel hozza.
4.4. Az érdekegyeztetõ bizottság döntése mind a biztosítóra, mind a

biztosítottra kötelezõ, a döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.
4.5. Az érdekegyeztetõ bizottság mûködéséért legfeljebb a bíró-

ság által megállapítható ügyvédi költség felét számíthatja fel.
4.6. Az érdekegyeztetõ bizottság mûködésének költségeit a bizto-

sító és a biztosított az alábbiak szerint viselik:
– ha az érdekegyeztetõ bizottság a biztosító 2.2. vagy 2.3.

pont szerinti, a biztosítási szolgáltatás teljesítését megtaga-
dó vagy korlátozó döntésétõl eltérõ döntést hoz a sikerkilá-
tás kérdésében, az érdekegyeztetõ bizottság mûködésével
kapcsolatosan felmerült költségeket a biztosító viseli,

– ha az érdekegyeztetõ bizottság megítélése szerint – a bizto-
sított kérelmével ellentétben – a biztosító a sikerkilátás kér-
désében helyes döntést hozott, az érdekegyeztetõ bizott-
ság mûködésével kapcsolatban felmerült költségeket a biz-
tosított viseli. 

5. Büntetõ- és szabálysértési eljárásban a sikerkilátás vizsgálata
nélkül ad fedezetet a biztosító.
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XVI. fejezet

A biztosítási díj módosulása

A szerzõdés hatálya alatt a biztosítás éves díja – a biztosítási szer-
zõdés évfordulójának napjától kezdõdõ hatállyal – a biztosító írás-
beli nyilatkozata alapján emelkedhet vagy csökkenhet.
A biztosítás díjának esetleges módosítása esetén a díj a szerzõ-
dés évfordulójának napján hatályban lévõ új kötésekre vonatkozó
biztosítási díjra változik.
A biztosítási díj esetleges módosításáról a biztosító a díjváltozás
hatálybalépését legalább 30 nappal megelõzõen írásban értesíti 
a szerzõdõt.
A biztosító írásbeli megkeresésében foglalt módosító javaslatok el
nem fogadása esetén a szerzõdés a Ptk. 551. §. alapján az évfor-
dulóra megszûnik.

XVII. fejezet

A biztosító titoktartási kötelezettsége

A biztosítót a biztosítási eseménnyel és az azt követõ eljárással
kapcsolatban tudomására jutott tények, adatok tekintetében
ugyanolyan titoktartási kötelezettség terheli, mint az ügyvédet. 

XVIII. fejezet

Egyéb rendelkezések

Jelen feltételekben, valamint a Különös Feltételekben nem szabá-
lyozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai irányadók.

3. A biztosító kockázatviselése az azt követõ napon kezdõdik,
amikor a biztosított az elsõ díjat befizette, kivéve, ha a felek et-
tõl eltérõen állapodnak meg. Ha a Különös Feltételekben vá-
rakozási idõ van kikötve, akkor a biztosítási védelem csak
ezen várakozási idõ lejárta után kezdõdik.

XIII. fejezet

A biztosítási szerzõdés idõtartama

1. A határozatlan idõre szóló szerzõdést a felek biztosítási évfor-
dulóra írásban felmondhatják, de a felmondás jogát legfeljebb
három évre kizárhatják. A felmondási idõ 30 nap.

2. Ha a biztosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné vált
vagy a biztosítási érdek a szerzõdés lejárta elõtt megszûnt,
akkor a szerzõdés ezen kockázat tekintetében a hónap utolsó
napjával megszûnik. A biztosítót a szerzõdés megszûnésének
napjáig a biztosítási díj megilleti.

XIV. fejezet

A nyilatkozatok formája

A szerzõdõnek, a biztosítottnak és a biztosítónak egymás részére
adandó bejelentései és nyilatkozatai csak írásban érvényesek.

XV. fejezet 

Elévülés

Jelen biztosítási szerzõdésbõl származó igények a biztosítási ese-
mény bekövetkezésétõl számított 1 év alatt elévülnek.



Kereskedelmileg szállított áruval kapcsolatos kártérítési igé-
nyekre a biztosítási védelem csak akkor terjed ki, ha erre
vonatkozóan külön megállapodást kötöttek a felek.

1.2. a büntetõ jogvédelmet:
gondatlanul okozott közlekedési baleset vagy közlekedési
szabályok gondatlan megsértése miatt indított büntetõeljá-
rásban bíróság elõtti vagy szabálysértési eljárásban sza-
bálysértési hatóság elõtti védelem;

1.2.1. közlekedési szabályokon a KRESZ szabályai értendõk;
1.2.2. szabálysértési eljárásban biztosítási védelem csak akkor áll

fenn, ha a határozatban olyan mértékû pénzbírságot állapí-
tanak meg, melynek összege több mint a biztosítási összeg
1%-a, vagy az eljárást a büntetés kiszabása nélkül meg-
szüntetik;
Ha a biztosítási esemény megtörténtének bejelentésekor 
a szabálysértési eljárásban esetleg kiszabásra kerülõ pénz-
bírság összege nem állapítható meg, a biztosító teljesítési
kötelezettsége fennáll mindaddig, amíg fenti, a biztosító tel-
jesítését kizáró körülmény nem tisztázódik. A biztosító által
fenti, a biztosítási szolgáltatás teljesítését kizáró körülmény-
rõl való tudomásszerzésig teljesített szolgáltatást nem kell
visszatéríteni.

1.3. a gépjármû szerzõdéses jogvédelmét:
a biztosítási védelem magában foglalja azokból a polgári jogi
szerzõdésekbõl eredõ jogi érdekek védelmét, melyek a biz-
tosítási szerzõdésben megjelölt gépjármûre vonatkoznak. 

VI. fejezet

Kizárások

Az alábbiakban megjelölt kizárások valamennyi biztosítottra vonat-
koznak, kivéve azokat az eseteket, ahol jelen feltételek eltérõen
rendelkeznek. 

1. A biztosítási védelem nem áll fenn az alábbi esetekben:
1.1. ha a jármûvel versenyre való felkészülés, versenyen vagy

más olyan rendezvényen való részvétel során következik be
a biztosítási esemény, ahol cél a legnagyobb sebesség el-
érése,

1.2. ha a vezetõ nem rendelkezik a jármû vezetésére érvé-
nyes hatósági engedéllyel, vagy a gépjármûvet annak tu-
lajdonosa, üzemben tartója engedélye nélkül vezette. 
A többi biztosított személlyel szembeni teljesítési kötele-
zettség továbbra is fennáll, ha ezek alapos okkal feltéte-
lezhették, hogy a vezetõ rendelkezik vezetõi engedéllyel,
illetve a gépjármû tulajdonosának, üzemben tartójának
engedélyével,

1.3. ha a vezetõ a biztosítási esemény idõpontjában alkohol, ká-
bító hatású anyag vagy kábítószer hatása alatt állt,

1.4. ha a vezetõ közlekedési baleset után nem tett eleget törvé-
nyes értesítési és segítségnyújtási kötelességének,

1.5. szándékosan elkövetett bûncselekmény esetén.
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Gépjármû Üzemeltetésével összefüggõ
Jogvédelem-biztosítás Különös Feltételei
(GÜJKF)

Jelen feltétel a Generali-Providencia Biztosító Rt. Jogvédelem-biz-
tosítás Általános Feltételeivel együtt érvényes.
Jelen feltételben nem szabályozott kérdésekben az Általános Fel-
tételek rendelkezéseit kell értelemszerûen alkalmazni.

I. fejezet

Személyi hatály

Biztosítási védelemmel rendelkezik a biztosított, mint a biztosítási
kötvényen megjelölt gépjármû tulajdonosa vagy forgalmi engedély-
be bejegyzett üzemben tartója, valamint más biztosított személyek
is, akik a kötvényen feltüntetett gépjármû bérlõje, kölcsönvevõje,
jogszerû vezetõje és utasai lehetnek. Ez utóbbi személyekre az
Általános Feltételek V. fejezet 2. pontjában foglalt rendelkezések
irányadók.

II. fejezet

Gépjármû fogalma

Jelen feltétel szempontjából gépjármûnek minõsülnek a közúti
közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM rendelet
(KRESZ) 1. sz. függeléke II/b. pontjában meghatározott jármûvek.

III. fejezet

Területi hatály

A biztosítás csak azokra a biztosítási eseményekre terjed ki, amelyek
a gépjármû üzemben tartójának kötelezõ felelõsségbiztosításáról szó-
ló 58/1991. (IV. 13.) Kormányrendelet Melléklete 2. §-ban megjelölt
olyan területen belül következnek be, ahol a kötelezõ gépjármû-fele-
lõsségbiztosítás alapján is fennállna a biztosító helytállási kötelezett-
sége, és a jogi érdekek védelmére is fenti területen belül kerül sor.

IV. fejezet

A biztosítási érdek megszûnése

A biztosító kockázatviselése a kötvényen megjelölt gépjármû elide-
genítésének napján megszûnik, de a biztosítási védelem a gépjár-
mû tulajdonjogát átruházó szerzõdéssel kapcsolatos jogvitákra
még kiterjed.       

V. fejezet

A biztosítási védelem terjedelme

1. a biztosítási védelem magában foglalja:
1.1. a kártérítési jogvédelmet:

a polgári jogi felelõsség alapján, jogszabályon alapuló kárté-
rítési igények érvényesítését az elszenvedett és okozott va-
gyoni és nem vagyoni károk miatt, feltéve ha ez a kár a biz-
tosítási szerzõdésben feltüntetett gépjármû rendeltetés-
szerû használatával kapcsolatos;



Gépjármû Vezetésével összefüggõ Jogvé-
delem-biztosítás Különös Feltételei (GVJKF)

Jelen feltétel a Generali-Providencia Biztosító Rt. Jogvédelem-biz-
tosítás Általános Feltételeivel együtt érvényes.
Jelen feltételben nem szabályozott kérdésekben az Általános Fel-
tételek rendelkezéseit kell értelemszerûen alkalmazni.

I. fejezet

Személyi hatály

A biztosítási védelem kiterjed a biztosítottra mint idegen, azaz nem
saját tulajdonában vagy nem  saját üzemeltetésében lévõ gépjár-
mû jogszerû vezetõjére.

II. fejezet

Gépjármû fogalma

Jelen feltétel szempontjából gépjármûnek minõsülnek a közúti
közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM rendelet
(KRESZ) 1. sz. függeléke II/b. pontjában meghatározott jármûvek.

III. fejezet

Területi hatály

A biztosítás csak azokra a biztosítási eseményekre terjed ki, ame-
lyek a gépjármû üzemben tartójának kötelezõ felelõsségbiztosítá-
sáról szóló 58/1991. (IV. 13.) Korm.rendelet Melléklete 2. §-ban
megjelölt  olyan  területen belül  következnek be, ahol a kötelezõ
gépjármû-felelõsségbiztosítás alapján is fennállna a biztosító helyt-
állási kötelezettsége, és a jogi érdekek védelmére is fenti területen
belül kerül sor.

IV. fejezet

A biztosítási védelem terjedelme

1. a biztosítási védelem magában foglalja:
1.1. a kártérítési jogvédelmet:

a polgári jogi és munkajogi felelõsség alapján, jogszabályon
alapuló kártérítési igények érvényesítését a biztosított által
elszenvedett és okozott vagyoni és nem vagyoni károk mi-
att, feltéve ha ez a kár a gépjármû rendeltetésszerû haszná-
latából származik és nem kizárólag szerzõdéses kötelezett-
ség megsértésén alapul;
Kereskedelmileg szállított áruval kapcsolatos kártérítési igé-
nyekre a biztosítási védelem csak akkor terjed ki, ha erre
vonatkozóan külön megállapodást kötöttek a felek.

1.2. a büntetõ jogvédelmet:
gondatlanul okozott közlekedési baleset vagy a közlekedési
szabályok gondatlan megsértése miatt indított büntetõeljá-
rásban bíróság elõtti vagy szabálysértési eljárásban sza-
bálysértési  hatóság elõtti védelem;

1.2.1. közlekedési szabályokon a KRESZ szabályai értendõk;
1.2.2. szabálysértési eljárásban biztosítási védelem csak akkor áll

fenn, ha a határozatban olyan mértékû pénzbírságot állapí-
tanak meg, melynek összege több mint a biztosítási összeg
1%-a, vagy az eljárást a büntetés kiszabása nélkül meg-
szüntetik;
Ha a biztosítási esemény megtörténtének bejelentésekor 
a szabálysértési eljárásban esetleg kiszabásra kerülõ pénz-
bírság összege nem állapítható meg, a biztosító teljesítési
kötelezettsége fennáll mindaddig, amíg fenti, a biztosító tel-
jesítését kizáró körülmény nem tisztázódik.  A biztosító által
fenti, a biztosítási szolgáltatás teljesítését kizáró körülmény-
rõl való tudomásszerzésig  teljesített szolgáltatást nem kell
visszatéríteni.

V. fejezet

Kizárások

1. A biztosítási védelem nem áll fenn  az alábbi esetekben:
1.1. ha a jármûvel versenyre való felkészülés, versenyen vagy

más olyan rendezvényen való részvétel során következik be
a biztosítási esemény, ahol cél a legnagyobb sebesség el-
érése,

1.2. ha a vezetõ nem rendelkezik a jármû vezetésére érvényes ha-
tósági engedéllyel, vagy a gépjármû tulajdonosának, üzem-
ben tartójának engedélyével,

1.3. ha a vezetõ közlekedési baleset után nem tett eleget törvé-
nyes értesítési és segítségnyújtási kötelességének,

1.4. ha a vezetõ a biztosítási esemény idõpontjában alkohol, kábí-
tó hatású anyag vagy kábítószer hatása alatt állt,

1.5. szándékosan elkövetett bûncselekmény esetén.
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