
 cégpaletta                            

vállalkozások részére

generali.hu

nem kell ecsetelni

az előnyöket



Biztonság és motiváció
a palettán
Tekintse meg a teljes palettát és válasszon a profiljához leginkább illő színek – 
biztosítási módozatok – közül legalább két Generali biztosítási terméket, s ehhez 
Társaságunk személyre szabott kockázatokkal, kedvezményekkel, egyedi ajánlatokkal 
áll az Ön és vállalkozása rendelkezésére. 
Tekintse meg Cégpaletta programunkat, és kérjen ajánlatainkról bővebb tájékoztatást 
biztosításközvetítőnktől!



agrárőr mezőgazdasági vagyonbiztosítás
a mezőgazdaságban működő vállalkozások speciális vagyonbiztosítási igényeire.

Biztosítható kockázatok: modulszerűen felépülő, választható kockázatok, amelyek teljes körűen lefednek 
minden olyan eseményt, amely egy agrárium életében felmerülhet.

legfontosabb kockázatok:
– tűz- és elemi károk 
– Vezetékes víz kockázatok
– katasztrófa kockázatok 
– Betöréses lopás-, rablásbiztosítás
– Üvegtörés biztosítás
– irodai elektronikus berendezések biztosítása

– munkahelyi és munkahelyi úti balesetbiztosítás
– mezőgazdasági géptörés biztosítás
– mezőgazdasági felelősségbiztosítás
– Állatbiztosítások
– erdőbiztosítás

cégpaletta program ajánlatunkban – amennyiben Mezőgazdasági felelősségbiztosítással együtt köt 
agrárőr vagyonbiztosítást – lehetősége van megkötni a tanulókat szakmai gyakorlaton foglalkoztatók 
felelősségbiztosítását is. 

Vagyonőr vállalkozói vagyonbiztosítás 
Hogy cége sikerét ne veszélyeztesse semmilyen kiszámíthatatlan, váratlan esemény.

Biztosítható vagyontárgyak: épületek, műszaki és egyéb berendezések, készletek, készpénz és 
értékpapírok, értékkészletek, szabadban tárolt vagyontárgyak, egyéb vagyontárgyak.

Biztosítható kockázatok: modulszerűen felépülő, választható kockázatok, amelyek teljes  
körűen lefednek minden olyan eseményt, amely egy vállalkozás életében felmerülhet.

legfontosabb kockázatok:
– tűz és elemi kár
– betöréses lopás, rablás, rongálás
– üvegtörés
– üzemszünet
– szállítmánybiztosítás
– jogvédelem

további ajánlatok:
– gyógyszertáraknak
– cukrászdáknak, fagylaltozóknak
– egészségügyi szolgáltatóknak
– élelmiszerkereskedelmi cégeknek
– építőipari cégeknek

cégpaletta program ajánlatunkban – vagyonőr vállalkozói vagyonbiztosítás kötése esetén – az alábbi négy, 
egyedi kockázat közül választhat!
– vandalizmus plusz csomag, védelem graffiti, kaputelefon rongálás, biztonsági kameralopás ellen.
– egzisztencia csomag, balesetbiztosítási szolgáltatásokat és haláleseti térítést nyújt az Ön által 

megnevezett munkavállalóknak.
– védelmi garancia csomag, ingyenes vagyonvédelmi szintfelmérés a kockázatviselés helyén.
– H2o plusz csomag, csőtörés miatt elfolyt víz értékének megtérítése, évente egy alkalommal dugulás elhárítás 

költsége, csapadék okozta beázásból eredő károk megtérítése.
a program részeseként további díjkedvezményben is részesülhet.

a Generali tradíció
A Generali 185 éves sikerének záloga az a kölcsönös bizalmon alapuló értékrend, amellyel kiérdemeltük ügyfeleink 
hűségét.
a generali hazánk egyik vezető biztosítótársaságaként stabil és kiszámítható szereplője a biztosítási piacnak; 
egy elismert, tőkeerős és nagy múltú nemzetközi konszern része.
A kiváló folyamataink, folyamatos fejlesztéseink garanciát jelentenek arra, hogy a társaság ne csak ma, de holnap is a 
megszokott és elvárt Generali minőséget nyújtsa ügyfeleinek, partnereinek.



Általános- és szakmai felelősségbiztosítások
mert a legkörültekintőbb módon végzett tevékenység során is előfordulhatnak olyan események,  
balesetek, amelyek miatt felelősséggel tartozunk másoknak.

Biztosítható kockázatok
– tevékenységi felelősségbiztosítás, a személyi sérüléses károkra és a szerződésen kívül  

okozott dologi károkra.
– Munkáltatói felelősségbiztosítás, a munkabalesetek miatt támasztott felelősségi károkra.
– szolgáltatói felelősségbiztosítás, a kártérítési követelésekre, illetve hibás teljesítésre.
– termékfelelősség-biztosítás, a gyártott hibás termék által okozott személyi sérüléses  

és dologi károkra.
– környezetszennyezési felelősségbiztosítás, környezetszennyezésből eredő kártérítési 

kötelezettségre.
– szakmai felelősségbiztosítás kifejezetten a szakmai tevékenység körében okozott károkra nyújt védelmet.

cégpaletta program ajánlatunkban – általános- és szakmai felelősségbiztosítások kötése esetén – további két, 
kiegészítő szolgáltatást is nyújtunk:
– tisztán vagyoni károk fedezete
– retroaktív fedezet
emellett a programban 3 éves tartamengedménnyel is megköthető a biztosítás.

Generali kollektív csoportos jogvédelmi  
és felelősségbiztosítás
a Generali kollektív csoportos jogvédelmi és felelősségbiztosítással gondoskodik munkavállalói hatékony 
jogi és anyagi védelméről!

Mit nyújtunk Munkavállalójának?
– Munkavállalói felelősségbiztosítás keretében, ha munkavállalója feladatának végzése során olyan 

személyi sérüléses vagy dologi kárt okoz, amelyért a munkáltatójával szemben a munkajog szabályai 
szerint felelős, akkor mentesítjük őt a kár megtérítése alól!

– Jogvédelmi szolgáltatás keretében jelentős szakmai ismeretekkel rendelkező ügyvédet ajánlunk  
a munkavállaló jogi képviseletre, emellett fedezetet nyújtunk számos jogi eljárás költségére.

cégpaletta program ajánlatunkban – amennyiben generali kollektív csoportos jogvédelmi és 
felelősségbiztosítás termékünket választja – a munkavállalói felelősségbiztosítás éves biztosítás díjából további 
10% kedvezményt adunk.

kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás
egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás megkötésekor
társaságunk vállalja, hogy megtéríti ön helyett az építészként vagy más szakági tervezőként vállalt  
tervezési és tervezői művezetői tevékenységgel okozott károkat, illetve ha fővállalkozó kivitelező,  
akkor pedig az építőipari kivitelezési tevékenység kapcsán okozott károkat, amennyiben önnek  
kártérítési kötelezettsége áll be. 

cégpaletta program ajánlatunkban – amennyiben egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység tervezői 
és kivitelezői felelősségbiztosítást köt – további két, kiegészítő szolgáltatást is nyújtunk:
– tisztán vagyoni károk fedezete
– 3 éves retroaktív fedezet
emellett a programban 3 éves tartamengedménnyel is megköthető a biztosítás.



Gépjármű flotta biztosítások
Válassza kötelező és casco gépjármű biztosításainkat, amennyiben vállalkozásának legalább 5 darab 
gépjárműve van, és fontos önnek a gyors, egyszerű ügyintézés, rugalmas kárrendezés.

gépJárMű flotta kötelező felelősségBiztosítás

a gépjármű kötelező felelősségbiztosítás mellé választható kiegészítő biztosítások*:
– autós segítségnyújtás
– autóstárs jogvédelmi biztosítás
– Bennülők balesetbiztosítása
– kátyúkár biztosítás
– Poggyászkár biztosítás
– természeti kár biztosítás
– Vad- és háziállatkár biztosítás

cégpaletta program ajánlatunkban – gépjármű flotta kötelező felelősségbiztosítás kötése esetén – az összes 
kiegészítő biztosítás közül bármelyik választott kettőt ajándékba adjuk és vállalkozására szabott díjakat 
kínálunk.

gépJárMű flotta casco Biztosítás

a flotta casco lopás, törés, elemi- és üvegtörés károkra is biztonságot nyújt. a díjakat a cég főtevékenységének megfelelően 
kalkuláljuk, így az alacsonyabb kockázatú tevékenységek esetén a díj is alacsonyabb.

a gépjármű casco biztosítás mellé választható kiegészítő biztosítások:
– autóssegély24 szolgáltatás*
– autóstárs jogvédelmi biztosítás*
– Bennülők balesetbiztosítása
– kölcsöngépjármű szolgáltatás (lopás, totálkár esetén)*
– kölcsöngépjármű szolgáltatás (rész kár esetén)*
– Poggyászkár biztosítás
– smart poggyászbiztosítás*
– avulásmentes térítés biztosítás*
– szállítás plusz biztosítás**

cégpaletta program ajánlatunkban – gépjármű flotta casco biztosítás kötése esetén – vállalkozására szabott 
díjat kínálunk, illetve az alábbi két kiegészítő biztosítást ajándékba kapja casco szerződése mellé:
– Kölcsöngépjármű szolgáltatás (lopás, totálkár esetén)
– Bennülők balesetbiztosítása

JavasolJuk a két terMék együttkötését a gyorsaBB, HatékonyaBB ügyintézés  
és kárrendezés érdekéBen.

* csak személygépkocsira és max. 3.5t össztömegű tehergépkocsira köthető kiegészítő biztosítás.
** csak 3,5t össztömeget meghaladó tehergépkocsira, vontatókra, 9 főnél több személyt szállító buszokra, pótkocsikra, 
utánfutókra és lassújárművekre köthető kiegészítő biztosítás.



Pajzs munkáltatói kockázati élet-, baleset-  
és egészségbiztosítás
a Pajzs munkáltatói kockázati élet-, baleset- és egészségbiztosítást elsősorban olyan cégek számára 
ajánljuk, akik természetbeni juttatásként vagy kafetéria elemként biztosítási védelmet szeretnének 
nyújtani munkavállalóik számára váratlan események (balesetek, betegségek) bekövetkezése esetén, ezzel 
is növelve lojalitásukat a cég iránt.

pénzügyi segítség a munkáltatónak is!
a Pajzs munkáltatói biztosítás szolgáltatási összege megosztható a munkáltató és munkavállaló 
között, nemcsak a munkavállaló gyorsabb, probléma mentesebb gyógyulását segítheti a szolgáltatás, de 
enyhítheti a kieső munkaerő miatt felmerülő pluszköltségek terhét is!

egyéni testőr a cégvezetők kockázati élet-,  
egészség- és balesetbiztosítása
testőr biztosítását személyre szabottan állíthatja össze, melyhez 22 különböző biztosítási kockázat – 
kockázati életbiztosítás, 13 féle balesetbiztosítás, és 8 féle egészségbiztosítás – áll rendelkezésére.

a generali jutalmazza a hűségét!
ajánlataink közül felhívjuk a figyelmet a kármentességi bónusz visszatérítésre! minimum tízéves tartamú, 
kármentes szerződés esetén, lejáratkor a szerződés tartama alatt befizetett biztosítási díj 20%-át 
bónuszként visszakapja a Generalitól.

Generali company care egészségbiztosítás
Generali company care egészségbiztosítással, mint céges juttatással növelheti dolgozói elkötelezettségét, 
vállalata hatékonyságát, és vonzóbbá teheti azt az álláskeresők számára.  
Óvja munkatársai egészségét, hiszen a vállalati célok eléréséhez nélkülözhetetlenek az egészséges és 
aktív munkavállalók!

néhány további előny, ami miatt érdemes a generali company care egészségbiztosítást 
választania:
– adó- és járulékmentes juttatás, a biztosítás teljes díja költségként elszámolható.
– a szűrővizsgálatok miatt a korai betegség felismerésnek köszönhetően egészségesebb és aktívabb 

munkavállalókra számíthat.
– Betegség esetén a gyorsabb ellátás miatt gyorsabb gyógyulás várható, így a dolgozók kevesebbet 

vannak betegszabadságon, azaz várhatóan csökkennek a munkáltatói többletköltségek, mint pl. a 
táppénz és munkaerőpótlás.

– adható kafetéria rendszeren keresztül is.

az egészség is önnek dolgozik.



company utasbiztosítások
a Generali csoporthoz tartozó európai Utazási Biztosító zrt. utasbiztosításait olyan vállalkozások, cégek 
részére ajánljuk, amelyek üzleti tevékenysége a határon túlra is kiterjed, így az alkalmazottak egy éven belül 
többször utaznak külföldre, hosszabb-rövidebb időre.

Bármilyen célú üzleti útra érvényes, legyen szó akár egy külföldi partnerrel való üzleti tárgyalásról, 
továbbképzésen vagy konferencián való részvételről.
Ügyfeleink igényeinek megfelelően alakítottuk ki termékünket, így széles körű biztosítási védelmet nyújt a 
biztosított alkalmazottnak, bárhol is legyen a világban. a vállalkozás az általa megvásárolt keretnapokat 
szabadon használhatja fel, és azok alakulását nyomon követheti az interneten keresztül.

cégpaletta program ajánlatunkban, a biztosítás megkötése esetén ügyfeleink részére minden 
szolgáltatásunknál vip kárrendezést biztosítunk.

Generali Private care egészségbiztosítás
Válassza a Generali Private care egészségbiztosítást, és nem kell bajlódnia azzal, hogy mikor és hova 
forduljon egészségi panaszával, hiszen a nap 24 órájában hívhatja a Generali medi24-et, amelyen keresztül 
jól felszerelt magán rendelők állnak rendelkezésére. négy különböző csomagból választhatja ki az önnek 
leginkább megfelelő szolgáltatást. szükség esetén – a választott csomagtól függően – lehetősége 
van ambuláns műtétek, egynapos sebészet vagy akár onkológiai vizsgálatok igénybe vételére is. a 
szűrővizsgálatok segítségével pedig könnyebben megőrizheti egészségét, megelőzheti a betegségek 
kialakulását, illetve sok betegség gyógyulási esélyét megnöveli a korai felismerés.

– nem kell felesleges időt és energiát áldoznia arra, hogy megtalálja a megfelelő orvost és ellátást, így 
teljes mértékben a gyógyulásra koncentrálhat.

– nem kell vizsgálatonként fizetni a magánorvosi-ellátásért, a biztosítási díjért legtöbbször korlátlan számú 
ellátásban részesülhet, orvosilag indokolt esetben.

– maximum 9 alkalmazott biztosításáig cégek részére is ajánljuk.

cégpaletta program ajánlatunkban már a plusz és a start  csomag is tartalmazza az influenza elleni védőoltás 
beadását és az oltóanyag árának megtérítését.

Generali egészség- és önsegélyező Pénztár
a Pénztár célja, az aktív életkorban megjelenő egészségügyi kockázatok csökkentése.  
a Pénztár a munkavállalóknak és családjuknak olyan termékeket és szolgáltatásokat kínál, amelyek az 
egészségmegőrzését, a betegségek megelőzését, korai felismerését, ezen kívül a betegséggel kapcsolatos 
kiadások csökkentését szolgálják.

Generali önkéntes nyugdíjpénztár
ahhoz, hogy a munkavállalók nyugdíjas éveikben is élvezni tudják aktív dolgozóként megteremtett 
életszínvonalukat, elengedhetetlen az öngondoskodás.

együttműködő partnereink: 
Generali önkéntes nyugdíjpénztár      Generali egészség- és önsegélyező Pénztár      európai Utazási Biztosító zrt.



generali Biztosító zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
generali.hu

A Cégpaletta program keretén belül kínált egyedi 
lehetőségekről és a vállalkozására szabott további 
kedvezményekről érdeklődjön agenerali.hu  
honlapon, vagy kérje biztosításközvetítője 
tájékoztatását!

Az Ön biztosításközvetítője:
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