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 Jogvédelmi biztosítás
Biztosítási termékismertető  
A társaság: D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. A termék: Jogtárs JogSzerviz Vállalkozásoknak és Társasházaknak Jogvédelmi Biztosítás

Bejegyzés tagállama: Magyarország; Tevékenységi engedélyről szóló határozat száma: H-EN-ll-123/2016.
Szabályozási státusz: a biztosító felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Bank
Felhívjuk	szíves	fi	gyelmét,	hogy	jelen	tájékoztatás	nem	teljeskörűen	tartalmazza	valamennyi	szerződési	feltételt,	kizárási	okokat.	Kérjük,	a	szerződés	
megkötése	előtt	kérdezze	biztosításközvetítőjét,	olvassa	el	fi	gyelmesen	a	biztosítási	szerződés	általános	és	különös	feltételeit,	vagy	szükség	esetén	
forduljon	Társaságunkhoz!
Milyen típusú biztosításról van szó?
Vállalkozást	vezet	vagy	társasházat	üzemeltet	és	biztos	jogi	hátteret	szeretne	tudni	mögötte?	Akkor	ez	a	szolgáltatás	Önnek	szól,	hiszen	gazdálkodási	
jellegű	vagy	a	társasház	működésével	kapcsolatos	jogviszonyokból	eredő	jogait	Európa	vezető	jogvédelmi	specialistája	védheti	Társaságunk	segítsé-
gével.		Jogvédelmi	szolgáltatásunk	keretében	jogi	képviseletet	és	tanácsadást	biztosítunk	ügyfeleink	részére,	továbbá	az	ehhez	szükséges	költségek	
fi	nanszírozását	is	vállaljuk,	mely	egy	esetleges	pervesztés	esetén	az	ellenérdekű	fél	költségeinek	kifi	zetését	is	magában	foglalja,	megszabadítva	az	
ezzel	kapcsolatos	anyagi	tehertől	az	ügyfelet.

Mire terjed ki a biztosítás?

99 Kártérítési jogvédelem:	vállalkozást,	társasházat	ért	vagyoni	károk	
és	sérelemdíj	érvényesítése	(pl.:	vállalkozás	tulajdonát	képező	
ingóságot	megrongálták,	vállalkozásról	közösségi	oldalon	va-
lótlan	dolgokat	állítanak,	biztosított	társasház	ablakát	betörték);	
biztosított	munkatárs	által	elszenvedett	szerződésen	kívüli	károk	
és	sérelemdíj	érvényesítése.

99 Büntetőjogi és szabálysértési jogvédelem:	jogi	képviselet	gondat-
lanul	elkövetett	munkavégzéssel	kapcsolatos	bűncselekmények	
vagy	szabálysértések	esetén	(pl.	foglalkozás	körében	elkövetett	
gondatlan	veszélyeztetés	miatt	büntetőeljárás	indul	az	alkalma-
zottal,	cégvezetővel	szemben).

99 Jogi tanácsadás:	 jogi	 tanácsadás	 telefonon,	 személyesen	 és	
írásban	valamennyi	szolgáltatási	területünkön.

99 Szerződéses jogvédelem:	jogi	képviselet	bankokkal,	biztosítókkal	
szemben	(pl.:	biztosító	nem	fi	zeti	ki	a	kárt,	bank	 jogellenesen	
számít	fel	költségeket);	vállalkozási,	megbízási	szerződésekkel	
kapcsolatos	jogvédelem	(pl.:	megrendelt	vállalkozói	munka	nem	
megfelelő	színvonalú);	valamint	ingóságokkal	kapcsolatos	szer-
ződések	jogvédelme.

99 Munkajogi jogvédelem:	a	vállalkozás	és	társasház	peres	képvise-
lete	a	munkavállaló	által	ellenük	indított	munkaügyi	perben,	vagy	
abban	a	perben,	amit	ők	akarnak	indítani	a	munkavállaló	ellen	(pl.:	
munkáltatóval	szemben	indított	per	jogellenes	felmondás	miatt).

99 Behajtási jogvédelem:	követeléskezelés	évente	három	alkalommal,	
egyenként	a	biztosítási	összeg	erejéig;	közös	költség	behajtás	
Társasházak	esetén.

99 Nyilvántartási jogvédelem:	bejegyzéshez	szükséges	dokumentu-
mok	elektronikus	benyújtása;	adatváltozás	bejelentése	(pl.:	cég-
név,	székhely,	telephely,	fi	óktelep,	tagok,	vezető	tisztségviselők).

99 Hatósági jogvédelem:	munkaügyi/fogyasztóvédelmi	hatóságok	
határozatának	megtámadása.

99 Okiratvédelem, Munkajogi okiratvédelem:	vállalkozási,	megbí-
zási	szerződés	véleményezése;	munkajogi	okirat	elkészítése	(pl:	
munkaszerződés,	felmondás).

99 Sértett, tanú jogvédelem:	a	biztosított	jogi	képviselete	az	olyan	
más	terhére	rótt,	a	munkavégzéssel	összefüggésben	elkövetett	
cselekmények	miatt	indult	büntető	és	szabálysértési	eljárásban,	
amelyben	sértettként,	vagy	tanúként	szerepel.

99 Ingatlan jogvédelem – opcionális:	jogi	képviselet	a	biztosított	ingat-
lannal	összefüggő	közüzemi	és	vállalkozási	szerződésekkel,	bizto-
sítással,	kártérítéssel,	birtokvédelemmel	kapcsolatos	jogvitákban.	

99 Ügyvédi munkadíj	térítése	(mind	a	szabadon	választott,	mind	a	
Társaságunk	által	ajánlott	jogi	képviselő	munkadíjára	vonatkozóan).

99 Eljárási költségek	 térítése	a	peres	eljárásban	 (így	 különösen:	
illeték,	tanú,	kirendelt	szakértő,	tolmács	díja	és	költsége	a	peres	
eljárások	során,	ellenérdekű	fél	perköltsége	pervesztesség	esetén,	
utazási	költség,	óvadék).

99 Végrehajtási eljárás	és	a	végrehajtás	költségeinek	térítése.

99 A szerződés megkötésekor 5.000.000,- Ft vagy 10.000.000,- Ft-os 
biztosítási összeg választható.	A	megjelölt	biztosítási	összeg	a	
szolgáltatás	felső	határa	évente	és	biztosítási	eseményenként.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
9 rendkívüli	állapottal	kapcsolatos	ügyekre	 (pl.:	 terrorizmus,	 föld-
rengés),
9 pénzügyi	garanciákkal,	biztosítékokkal	kapcsolatos	ügyekre,
9 bírságok	és	követelések	kifi	zetésére,	a	biztosítottal	szemben	tá-
masztott	kötelezettségek	elhárítására,
9 szellemi	tulajdonból	eredő	jogokkal,	versenyjoggal,	bíróság	előtt	
nem	érvényesíthető	követelésekkel	kapcsolatos	ügyekre,
9 családjogi,	öröklési	jogi,	szövetkezeti	jogi,	illetve	egyesülési	jogból	
eredő	igényekre,
9 a	D.A.S.	Jogvédelmi	Biztosító	Zrt.-vel	szembeni	ügyekre;	nem-
zetközi	bíróságok	előtti	eljárásokra,
9 ugyanazon	biztosítási	szerződésben	biztosított	több	személy	egy-
más	közötti	jogi	ügyeire,
9 a	biztosítottra	engedményezett	igényekre;	a	biztosítási	esemény-
nyel	összefüggésben	indult	eljárásban	a	biztosítottal	vagy	jogi	
képviselőjével	szembeni	marasztalásokra,

9 cégeljárásokra,	fi	zetésképtelenségi	eljárásokra,	ingatlankezeléssel	
kapcsolatos	ügyekre,	befektetési	ügyletekre,
9 ha	a	biztosított	a	biztosítási	esemény	bekövetkeztekor	vezetési	
képességet	befolyásoló	szer	által	befolyásolt	állapotban	volt,	vagy	
segítségnyújtási	kötelezettségét	elmulasztotta,
9 magánjogviszony,	gépjárműhöz,	vezetői	engedélyhez	kapcsolódó	
jogviszonyból	eredő	igényekre	(ezekre	a	családi,	útravaló	és	a	
vezetői	jogvédelmi	szerződések	vonatkoznak),
9 ingatlan	tulajdonjogában	beállt	változással,	átalakításával	kap-
csolatos	jogvitákra,	eljárásokra,
9 szerződések	írására,	véleményezésére;	biztosító	szolgáltatási	kö-
rébe	nem	tartozó	közigazgatási	eljárásokra	és	választott	bírósági	
eljárásra;	adóval,	járulékokkal,	vámmal,	illetékkel,	közigazgatási	
bírsággal	kapcsolatos	eljárásokra,	kivéve	a	hatósági	jogvédelem	
keretében	kiszabott	közigazgatási	bírság,
9 ingó	zálogjoggal	kapcsolatos	eljárásra;	értékpapír-műveletekre	
és	befektetési	jeggyel	kapcsolatos	műveletre,
9 ingatlannal	 kapcsolatos	 ügyek,	 kivéve	 közös	 költség	behajtási	
jogvédelem	vagy	ha	a	kiegészítő	jogvédelmi	szolgáltatást	külön	
díj	ellenében	megvásárolta	a	szerződő,	a	kétszáz	eurót	meg	nem	
haladó	értékű	igények	érvényesítésére,
9 nem	vállalkozási,	gazdasági	tevékenységgel	kapcsolatos	ügyre,	
kivéve	a	társasházra	vonatkozó	jogviszonyok;	a	koncessziós	jog-
gal	kapcsolatos	ügyre;	a	közgyűlési	határozat	megtámadásával	
kapcsolatos	ügyek;	valamint	a	pályázati	pénzek	visszafi	zetésével	
kapcsolatos	ügyekre,
9 a	nyilvántartási	jogvédelmi	szolgáltatás	nem	foglalja	magában	a	
legfőbb	szerv	összehívását,	a	vagyonban	beállott	változtatásokat,	
a	vállalkozási	forma	módosításokat,	a	megszüntetési	eljárásokat,	
részvényműveleteket,	valamint	az	illetéktérítést	és	a	közzétételi	
költségtérítést,
9 közös	tulajdon	megszüntetésével	kapcsolatos	ügyek,
9 a	behajtási	jogvédelmi	szolgáltatás	és	a	nyilvántartási	jogvédelmi	
szolgáltatás	az	illeték	megfi	zetésére	nem	terjed	ki,	kivéve	a	közös	
költség	behajtási	jogvédelmet;	a	sértetti	jogvédelem	nem	terjed	
ki	a	magánindítvány,	feljelentés	megtételére,	ezek	kiegészítésére,
9 a	szerződési	feltételekben	meghatározott	tevékenységekkel	kap-
csolatos	ügyekre.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
9! A	biztosított	szabadon	megválaszthatja	jogi	képviselőjét,	akinek	
a	munkadíját	és	költségét	a	biztosító	legfeljebb	az	általa	javasolt	
jogi	képviselő	munkadíjának	és	költségének	mértékéig	fedezi.
9! A	 tájékoztatási,	 illetve	 változásbejelentési	 kötelezettség	 meg-
sértésekor	a	biztosító	mentesül	szolgáltatási	kötelezettsége	alól.
9! A	biztosító	mentesül	szolgáltatási	kötelezettsége	alól,	ha	bizonyítja,	
hogy	a	biztosítási	eseményt	jogellenesen,	szándékos	vagy	súlyosan	
gondatlan	magatartással	a	szerződő	vagy	a	biztosított;	a	velük	
közös	háztartásban	élő	hozzátartozójuk,	üzletvezetésre	jogosult	
tagjuk,	a	biztosított	jogi	személynek	vezető	tisztségviselője	vagy	a	
biztosított	vagyontárgy	kezelésére	jogosított	tagja,	munkavállalója	
vagy	megbízottja	okozta.	
9! A	biztosító	a	munkajogi	jogvédelem,	a	szerződéses	jogvédelem,	
a	behajtási	jogvédelem,	a	nyilvántartási	jogvédelem,	a	hatósági	
jogvédelem,	az	okiratvédelem,	az	ingatlan	jogvédelem,	valamint	a	
közös	költség	behajtási	jogvédelem	kapcsán	3	hónapos	várakozási	
időt	ír	elő.	Emellett	a	munkajogi	okiratvédelmet	egy	biztosítási	év	
elteltével	nyújtja,	míg	a	sértetti	és	tanúi	jogvédelmi	szolgáltatást	
a	második	biztosítási	év	elteltével.
9! Az	elévülési	idő	egy	év.
9! A	biztosító	szolgáltatásának	egyéb	felső	korlátai	az	egyes	szolgál-
tatási	területek	tekintetében	a	biztosítási	összeg	keretein	belül:	
a)	okiratvédelem	biztosítási	évente	egy	alkalommal,	
b)	 behajtási	 jogvédelem	 biztosítási	 évente	 három	 követelésre	
vehető	 igénybe	 és	minden	 követelés	 legmagasabb	összege	 a	
választott	biztosítási	összeg.	Ez	a	korlátozás	nem	vonatkozik	a	
közös	költség	behajtási	jogvédelemre.
9! Az	ingatlan	jogvédelmet	–	társasházak	kivételével	–	külön	díj	el-
lenében	opciós	szolgáltatásként	nyújtja	a	biztosító.

MERT JOGÁBAN ÁLL
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Hol érvényes a biztosításom?

99 Európában •	 Kártérítési	jogvédelem
•	 Büntetőjogi	és	szabálysértési	jogvédelem
•	 Óvadék	szolgáltatás
•	 A	felsoroltakhoz	kapcsolódó	jogi	tanácsadás

99 Magyarországon •	 Munkajogi	jogvédelem
•	 Szerződéses	jogvédelem
•	 Behajtási	jogvédelem
•	 Nyilvántartási	jogvédelem
•	 Hatósági	jogvédelem
•	 Okiratvédelem,	Munkajogi	okiratvédelem
•	 Sértett,	tanú	jogvédelem
•	 Ingatlan	jogvédelem
•	 Közös	költség	behajtási	jogvédelem
•	 A	felsoroltakhoz	kapcsolódó	jogi	tanácsadás

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A	biztosítási	szerződés	éves,	féléves,	vagy	negyedéves	díjfizetési	gyakorisággal	is	megköthető.	A	biztosítás	első	díja	a	szerződés	létrejöt-
tekor,	minden	további,	a	biztosítási	szerződésre	fizetendő	díj	pedig	annak	az	időszaknak	az	első	napján	esedékes,	amelyre	vonatkozik.	A	
biztosítási	díj	a	biztosításközvetítő	részére	történő	átadással,	átutalással,	valamint	csoportos	beszedési	megbízással	egyaránt	megfizethető.	
A	fizetendő	díj	mértékét	a	fizetési	gyakoriság	befolyásolja.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
Önnek	a	díjfizetésen	kívül	nem	kell	mást	tennie,	mint	a	biztosítási	esemény	bekövetkezése	esetén	30	napon	belül	megküldeni	számunkra	
a	jogi	képviselethez	szükséges	iratokat	és	információkat	a	szerződésben	foglaltak	szerint.	Továbbá	a	biztosítási	esemény	bekövetkezését	
követően	–	függetlenül	annak	a		biztosítóhoz	történő	bejelentése	tényétől,	illetve	időpontjától	–	Önt	és	a	biztosított	személyeket	a	feltéte-
lekben	meghatározott	előírásoknak	megfelelően	kárenyhítési	kötelezettség	terheli.	A	kárenyhítési	kötelezettség	körében	Ön	és	a	biztosított	
személyek	kötelesek	olyan	magatartást	tanúsítani,	ami	az	adott	helyzetben	általában	elvárható	és	–	a	bejelentést	követően	–	kötelesek	a	
biztosító	utasításai	szerint	eljárni.	A	szerződéskötéskori	tájékoztatási	kötelezettségen	túl,	változás	esetén	az	adataiban	és	a	vállalkozás	gaz-
dasági	tevékenységében	bekövetkezett	változást	(így	különösen:	adatváltozás,	vállalkozás	munkavállalóinak	létszáma,	illetve	árbevétele)	
azok	bekövetkeztétől	számított	15	napon	belül	be	kell	jelentenie	Társaságunknál.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A	jogvédelmi	biztosítási	szerződés	határozatlan	időre	köthető,	a	biztosítási	időszak	egy	év.	A	szerződés	a	biztosítási	időszak	végére	mondható	
fel,	30	napos	felmondási	idővel.	A	szerződés	megszűnhet	felmondással	a	biztosító	kifejezett	nyilatkozata	nélkül	létrejött	szerződés	esetén,	a	
biztosítási	érdek	megszűnésével,	lehetetlenüléssel,	díjnemfizetéssel,	a	szerződő	által	távértékesítés	esetén	14	napon	belüli,	azonnali	hatályú	
felmondással,	továbbá	a	biztosító	által	díjmódosítás,	értékkövetés	visszautasítása	és	a	szerződést	érintő	lényeges	körülmények	változása	
esetén.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A	biztosító	kockázatviselése	a	kötvényben	megadott	időponttal	kezdődik,	legkorábban	azonban	az	ajánlat	megtételét	követő	nap	0.	órájától	
áll	fenn.	A	biztosító	kockázatviselési	kötelezettsége	a	biztosítási	szerződés	megszűnéséig	áll	fenn.


