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KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS TÁJÉKOZTATÓ 
A HÍD CSALÁDI JOGSZERVIZ KIEGÉSZÍTŐ 
JOGVÉDELEM BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓAN 
(HÍD 1901)

1. A Biztosítás tárgya

A biztosítási védelem a biztosított jelen különös biztosítási feltételekben meghatározott magán-, 
közlekedési és munkahelyi jogviszonyaira áll fenn.

2. A biztosítás kiegészítő jellege, alapbiztosítások

A HÍD kiegészítő biztosítás kizárólag valamely családi jogvédelmi alapbiztosításhoz köthető. Ez az 
alapbiztosítás lehet a Classic Családi JogSzerviz prémium és médium, vagy a VIP Bázis JogSzerviz 
bármelyik csomagja. Önállóan nem köthető.
A jelen különös biztosítási feltételekben nem szabályozott kérdésekben az alapbiztosítás szerződési 
feltételei az irányadóak.

3. Jogvédelmi szolgáltatási területek

A biztosító az alábbi ügyekben nyújt jogvédelmet:

Megnevezés Szolgáltatási terület Várakozási 
idő

Területi 
hatály

Kártérítési 
jogvédelem

- A biztosított jogszabályon alapuló, szerződésen kívüli kár-
okozásból eredő vagyoni kárigényének érvényesítése, a 
HÍD gépjármű rendeltetésszerű használatával vagy a HÍD 
ingatlannal kapcsolatban.

nincs Európa

Munkajogi 
jogvédelem

- A biztosított rendszeres bérjellegű jövedelemszerzésre irá-
nyuló jogviszonyból – így különösen munkaviszonyból és 
közalkalmazotti jogviszonyból – származó jogi érdekének 
megóvása.

3 hónap HÍD
ország

Szerződéses 
jogvédelem

- A biztosított jogi érdekeinek védelme a biztosított más biz-
tosítókkal kötött, a biztosítottal (kivéve: vezető, utas, háztar-
tásban foglalkoztatott személy), a HÍD gépjárművel és a HÍD 
ingatlannal kapcsolatos biztosítási szerződések megszegé-
séből származó jogvitákban.

- A biztosított jogi érdekeinek védelme egyéb, a biztosított 
(kivéve: vezető, utas, háztartásban foglalkoztatott személy) 
által megkötött kötelmi jogi fogyasztói szerződések meg-
szegéséből (például adás-vétel, bérlet, lízing stb.) származó 
jogvitákban, amelyben a biztosított, mint fogyasztó szerepel.

3 hónap HÍD
ország
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Megnevezés Szolgáltatási terület Várakozási 
idő

Területi 
hatály

Fogyasztói 
jogvédelem

- A biztosított jogi érdekeinek a védelme az árucikkek megvá-
sárlására, használatára, és a szolgáltatások igénybevételére 
vonatkozó fogyasztói szerződésekkel kapcsolatban (például 
hibás termék esetén kijavítás, csere, árleszállítás, vagy elál-
lás a szerződéstől).

3 hónap HÍD
ország

Ingatlan 
jogvédelem

- A biztosított jogainak védelme a HÍD ingatlannal kapcsolatos 
szerződések (például bérleti, haszonbérleti, más használat-
ra vonatkozó szerződés) megszegéséből eredő jogvitákban.

- A biztosított jogi érdekeinek védelme a HÍD ingatlannal kap-
csolatos egyéb dologi jogi jogviszonyból (például beépítés, 
ráépítés, szolgalom, birtokvédelem) eredő jogvitákban.

3 hónap HÍD
ország

Okmányok 
védelme

- A biztosított jogi érdekeinek védelme a HÍD gépjárművel 
közlekedési baleset, vagy a közlekedési előírások megsze-
gése miatt ezen gépjármű iratainak bevonása, korlátozása, 
vagy visszaszerzése tárgyában folytatott büntető- és sza-
bálysértési, valamint más hatósági eljárásokban.

nincs Európa

4. A biztosító szolgáltatása

A HÍD biztosítás esetében a fenti szolgáltatási területekre vonatkozóan a biztosító peres és peren 
kívüli képviseletet, valamint költségviselést nyújt.

5. Szerződő

A biztosítási díj megfizetésére kötelezett, aki az alapbiztosítást a biztosítóval megkötötte vagy meg-
köti.

6. Biztosított

Az alapbiztosítás biztosítottai, az alapbiztosítás szerződési feltételei alapján.

7. Biztosítási díj

Az alapbiztosítás díján felül a HÍD biztosításért kiegészítő biztosítási díjat kell fizetni, amelynek fi-
zetési módja és gyakorisága megegyezik az alapbiztosításra vonatkozóan megállapodottakkal.

Amennyiben a biztosításba egynél több HÍD gépjármű kerül bevonásra, akkor a kiegészítő biztosí-
tási díjon felül gépjárművenként további biztosítási díjat is kell fizetni.

A HÍD biztosítás díját a Magyarországon mindenkor érvényes pénznemben, azonosítható módon 
kell megfizetni a biztosítónak. Külföldi bankszámlára vonatkozóan felhatalmazás csoportos besze-
dési megbízás teljesítésre nem adható.

8. Biztosítási összeg

A HÍD kiegészítő biztosítás esetén a biztosítási összeg az alapbiztosításra vonatkozó biztosítási ösz-
szeg. A HÍD biztosítási szerződés keretében nyújtott szolgáltatásokat az alapbiztosításra meghatáro-
zott biztosítás összeg terhére nyújtja a biztosító.

További biztosítási összeg meghatározására akkor kerül sor, ha a szerződő egynél több gépjármű-
vet von biztosításba (amelyért további biztosítási díjat is fizet), ilyenkor a további gépjárműre önál-
ló biztosítási összeg kerül megjelölésre, amely az alapbiztosítás biztosítási összegétől függetlenül 
áll rendelkezésre.
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Az adott biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási összeg az ugyanazon biztosítási időszakban be-
következett biztosítási esemény miatt kifizetett összeggel csökken, kivéve, ha a szerződő fél a díjat 
megfelelően kiegészíti. A biztosító ezt a jogkövetkezményt abban az esetben alkalmazhatja, ha arra 
legkésőbb a szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg írásban felhívta a szerződő fél figyelmét, és a fe-
dezetfeltöltés díját közölte. Ha a szerződő fél a fedezetfeltöltés jogával nem él, a szerződés a kifize-
tett összeggel csökkentett biztosítási összeg mellett marad hatályban a folyó biztosítási időszakra.

9. Biztosítás tartama

A HÍD kiegészítő jogvédelem biztosítási szerződés tartama az alapbiztosítással megegyező. Az 
alapbiztosítástól függően határozott vagy határozatlan tartamú, és megegyezik az alapbiztosításnak 
a HÍD kiegészítő biztosítás hatálybalépésének időpontját követő tartamával, kivéve, ha a HÍD kiegé-
szítő biztosítási szerződés megszűnik.

10. Biztosítási időszak

Az első biztosítási időszak a HÍD biztosítási szerződés hatálybalépésének napjától az alapbiztosí-
tás biztosítási évfordulójának napjáig terjedő időszak. Ezt követően a biztosítási időszak egybe 
esik az alapbiztosítással, egy biztosítási év.

11. Kizárt jogi kockázatok

Az alapbiztosítás kizárásaiban gépjárművön a HÍD gépjárművet, ingatlanon pedig a HÍD ingatlant 
is érteni kell.

Az alapbiztosítás szerződési feltételeiben meghatározottakon kívül a HÍD biztosítás nem terjed ki 
a 200 euró alatti igények érvényesítésére.

12. Területi hatály

A területi hatály a szolgáltatási területtől függ, és a 3. pontban található táblázat tartalmazza. Az 
Európa területi hatályt az alapbiztosítás szerződési feltétele határozza meg. HÍD ország területi 
hatály esetén a biztosítási védelem azokra a biztosítási eseményekre áll fenn, amelyek a HÍD 
biztosítási szerződésben megjelölt ország területén következtek be, és a jogi érdekek képviseletére 
is ugyanezen országban kerül sor, ennek az országnak a joghatósága áll fenn.

13. Vonatkozó jogszabályok

A hatályos magyar jogszabályokon kívül a nemzetközi magánjog szabályai és a biztosítási szerző-
désben meghatározott HÍD ország jogszabályai is irányadóak.

14. A HÍD biztosítás létrejötte

A HÍD biztosítási szerződés megkötését a szerződő kezdeményezheti az alapbiztosításra vonatozó 
ajánlattétellel egyidejűleg (feltéve, hogy az alapbiztosítási utóbb létrejön és hatályba lép), vagy az 
érvényes és hatályos alapbiztosításra hivatkozással tett szerződésmódosítási ajánlattal. A HÍD szer-
ződésre vonatkozó ajánlat elutasítása az alapbiztosítás létrejöttét vagy hatályát nem érinti.

15. Kockázatviselés kezdete

A HÍD biztosítás kockázatviselésének kezdetét a biztosító az alapbiztosítás szerződési feltételei sze-
rint, de külön határozza meg.

16. Várakozási idő

A várakozási idő alatt bekövetkezett biztosítási eseményekre a biztosító szolgáltatási kötelezettsége 
nem áll fenn. Várakozási időhöz kötött szolgáltatások esetén a biztosító kockázatviselése a HÍD biz-
tosítás hatályba lépését követően, a várakozási idő leteltét követő napon kezdődik. Amennyiben új 
HÍD gépjármű, HÍD ingatlan, vagy biztosított kerül bevonásra egy fennálló HÍD szerződésbe, akkor 
rá vonatkozóan van várakozási idő, ha viszont cserére kerül sor, akkor nincs.
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17. Szerződés megszűnése

Az alapbiztosításra vonatkozó megszűnési okokon kívül a HÍD szerződés megszűnik az alábbi ese-
tekben is.

a) Alapbiztosítás megszűnésével
A HÍD szerződés megszűnik az alapbiztosítás megszűnésének időpontjában. A HÍD biztosítás 
megszűnése ugyanakkor nem jelenti az alapbiztosítás megszűnését.

b) Biztosítási csomagváltással
Ha a szerződő olyan biztosítási csomagra vált, amelyhez nem köthető HÍD biztosítás, akkor ezzel 
egyidejűleg megszűnik a HÍD biztosítás.

c) A HÍD biztosításra vonatkozó érdek megszűnésével
A HÍD biztosítás esetén az érdekmúlás körébe tartozik a biztosított életviszonyaiban beálló olyan 
jelentős változás, amely a HÍD biztosítás fenntartását szükségtelenné teszi, így különösen, ha a 
biztosított elhagyja a HÍD országot, és ezt a tényt a szerződő a biztosítónak 15 napon belül írás-
ban, az érdekmúlást bizonyító dokumentum megküldésével bejelenti.

d) A HÍD biztosításra vonatkozó felmondással
HÍD biztosítás az alapbiztosítás hatályban tartása mellett felmondható bármelyik fél részéről.

18. Fogalmak

HÍD ország: a HÍD kiegészítő biztosítás szerződésében meghatározott ország.

HÍD gépjármű: a biztosítási szerződésben megjelölt, a HÍD országban forgalomba helyezett, beépí-
tett erőgép által hajtott, a HÍD ország forgalmi rendszámával ellátott 3500 kg-ot meg nem haladó 
megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amelyben a vezetőülésen kívül legfeljebb nyolc 
állandó ülőhely van és/vagy motorkerékpár, ha a biztosított a forgalmi engedély vagy más hiteles 
dokumentum alapján jogosítottja tulajdonosként, üzembentartóként, bérlőként, lízingbe vevőként, 
vagy más jogcímen jóhiszemű használója. A jogszerű használatra vonatkozó dokumentumot az 
ajánlathoz mellékelni kell a kockázatelbírálás érdekében. A HÍD biztosításba egy gépjárművet lehet 
bevonni. További gépjárművekre pedig további díj ellenében lehet a biztosítást kiterjeszteni.

HÍD ingatlan: a biztosítási szerződésben megjelölt, a HÍD ország területén fekvő, az ingatlan-nyil-
vántartásban helyrajzi számmal ellátott vagy más egyértelmű, az ingatlan-nyilvántartás szerinti mó-
don megjelölt ingatlan, épület vagy épületrész, amelynek a biztosított a tulajdonosa, bérbeadója, 
bérlője, haszonélvezője vagy más jogcím alapján jóhiszemű használója. A HÍD biztosításba egy in-
gatlant lehet bevonni.

19. Eltérés a szokásos és a korábbi szerződési gyakorlattól

A biztosító részletezte a fedezetfeltöltésre vonatkozó szabályokat. 


