
 
A keveset fizetõ biztosítóról és a jogvédelmi biztosításról 

(megjelent az A2 címû lap Ténykérdések rovatában) 
 

Olvasónk levele szerint cascobiztosítója lopáskárra kevesebbet fizetett, mint ami járt volna, 
levonta az önrészt és az évfordulóig esedékes díjat, és elszámolást sem küldött, csak 
jelentõs késedelemmel. Miután az általa felkért szakértõ más, magasabb kiindulási értéket 
állapított meg a gépkocsira nézve, a különbözeti összeg iránt Olvasónk ügyvédje útján 
Bírósághoz fordult. Ez a történet ideáig, hogy úgy mondjam banális ma Magyarországon, 
mindennapos eset. Sajnos. Hogy a konkrét ügyben kinek ad igazat a Bíróság, majd ott 
kiderül. Elvileg persze ettõl éppúgy lehet igaza a Biztosító szakemberének, mint az Olvasónk 
által felkért szakértõnek.  
Ami nem vitás, hogy a Biztosító a biztosítási évfordulóig járó díjat ilyen esetben levonásba 
helyezheti a térítendõ összegbõl, mert erre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 
lehetõséget nyújtanak részére. Ezen túlmenõen a konkrét ügyben nem is foglalnék állást, 
inkább egy jelenségrõl beszélnék, ha valaki összefüggést lát, az a véletlen mûve. 
Magyarországon ma nem rossz pervesztesnek lenni. A Bíróság által megállapított perköltség 
az 1 millió Ft alatti perértékû ügyekben a legtöbb esetben nem fedezi a pernyertes részérõl 
az utánajárással felmerülõ költségeket. A késedelmi kamat egy idõben hivatalból is a 
jegybanki alapkamat kétszerese volt, most a törvényes késedelmi kamat mértéke sem 
kellõen visszatartó erejû. A késedelmes kifizetéssel járó elõnyök gyakran elérik vagy 
meghaladják az ebbõl adódó hátrányok súlyát, arról nem is beszélve, hogy sokan 
lemondanak az utánajárásból adódó veszõdség miatt a pereskedésrõl, és ez a másik félnek 
�tiszta haszon�, bõven futja belõle az esetleges pervesztésekbõl adódó perköltségre. Nyugat-
Európában, fõleg Amerikában jelentõs összegû büntetõ kamatot és/vagy büntetõ kártérítést 
kell fizetni a rosszhiszemû pereskedõnek, ezen kívül az ilyen helyzetek kiszûrésére találták 
ki a biztosítás speciális fajtáját, az ún. jogvédelmi biztosítást.  
A jogvédelmi biztosítás a biztosítás azon fajtája, ahol az minõsül káreseménynek, hogy a 
biztosított valamilyen okból jogvédelemre szorul. Akinek jogvédelmi biztosítása van 
függetlenül attól, hogy mi az eljárási érték, jogosult a jogvédelmi biztosító által nyújtott 
szolgáltatás keretében ingyen pereskedni, beleértve az ügyvédi, illeték és szakértõi 
költségeket, sõt esetleges pervesztés esetén az ellenfélnek térítendõ perköltséget is. 
Magyarországon is létezik ilyen független jogvédelmi biztosító, de miután kevesen ismerik fel 
a benne rejlõ lehetõségeket, egyelõre kevesen keresik fel. A jogvédelmi biztosítások 
elterjedésének jelentõsége nemcsak abban nyilvánul meg, hogy az ügyfeleket károsodástól 
óvja meg, hanem abban is, hogy egy kedvezõ spirált képes elindítani. Ez elsõsorban abból 
adódik, hogy az ilyen biztosítással rendelkezõ ügyfelek számának szaporodása folytán 
valamennyi szolgáltató kevésbé bízhat abban, hogy az emberek inkább le fognak mondani a 
néhány tízezer vagy néhány százezer forintos igény érvényesítésérõl. Ez azt is jelenti, hogy 
a szolgáltatók egyre kevésbé válnak gazdaságilag érdekeltté abban, hogy ügyfeleiket 
bírósági út igénybevételére kényszerítsék. 
A másik oka a pereskedési hajlamnak a pervesztés esetén viszonylag kisösszegû bukott 
perköltség. Az ún. kisebb perértékû ügyek pervesztesre áthárítható perköltségének 
emelésére a jogszabályok alkotói hazánkban az alaptalan pereskedés visszaszorítása 
érdekében legutóbb tettek már lépéseket, de ezek a lépések gyakran megbuknak a bírói 
gyakorlaton. Amíg az ún. kárenyhítési kötelezettségre hivatkozással vagy más okból a 
bírósági ítélkezési gyakorlat a jelenlegihez hasonló, szûk marokkal méri az alaptalanul 
bíróságra kényszerített pernyertes felperesek részére megállapított perköltséget, és más 
kiadások megtérítésének kereteit (például útiköltség, stb.), jelentõs elmozdulás ezen a téren 
nem várható.  
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