
 Legyen ügyfelünk!  
 Generali biztosító ajánlata     

Tisztelt MESZK tag!

A Generali Biztosító a Magyar Egészségügyi 
Szakdolgozói Kamarával (MESZK) együttműködve 
Önnek és családjának az élet számos területére kiterjedő 
biztosítási védelmet kínál csak a MESZK tagok által 
elérhető partnerkedvezményekkel. A lakás, casco és 
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás esetén a 
partnerkedvezményeket kizárólag csak a  
meszk.hu oldalán tudja igénybe venni a belépést 
követően. Az élet-, baleset- és egészségbiztosítások 
esetében pedig a partnerkedvezményeket a 
Generali dedikált biztosítási tanácsadójánál tudja 
érvényesíteni, aki személyre szabott tájékoztatást ad a 
nyugdíjbiztosítások előnyeiről.

Az Ön dedikált biztosításközvetítője: 

Szakács Ildikó - LEO-NOVA Kft.
Email cím: szakacs.ildiko@generalimail.hu
Telefonszám: +36 20 9477 607

Tekintse meg biztosítási 
kínálatunkat!

Testőr élet-, baleset- és 
egészségbiztosítás 

Válassza Testőr biztosításunk, és 22 különböző szolgáltatás 
segítségével személyre szabhatja biztosítási védelmét:

• Egy szerződésen belül kockázati életbiztosítást, egész-
ségbiztosítási védelmet és balesetbiztosítási szolgáltatá-
sokat kínálunk.

• Keresőképtelenségi szolgáltatás választásával baleset 
vagy betegség esetén az adott időre járó táppénzt kiegé-
szítheti, így pótolva kieső jövedelmét és javítva életminő-
ségét.

• Kritikus betegség diagnosztizálása esetén a biztosított 
kérésére – előrehozott szolgáltatásként – kifizetjük a halál 
esetére vonatkozó biztosítási összeget, amelyet akár a 
gyógykezelésére is fordíthat.

• Váratlan tragédia után is megőrizheti a család életszínvo-
nalát, így biztonságban tudhatja szeretteit.

• Kármentességi bónusz: a befizetett díj 20%-a visszajár! 
Minimum 10 éves szerződés esetén, ha nem történt 

kárkifizetés, emellett a biztosítási összeget sem csökken-
tette, lejáratkor az addig befizetett díjak 20%-át visszafi-
zetjük Önnek. 

• Hitelfedezetként is használható.
• Pénzügyi segítséget kaphat a leginkább félt betegségek-

kel vívott küzdelemben, lehetőséget adva a magasabb 
színvonalú egészségügyi ellátásra, azt követően pedig 
esélyt a mindennapi életbe való visszatérésre. 

• Daganatos betegség gyanúja esetén a diagnózis mielőbbi 
felállításában is segítséget nyújt a diagnosztikai szolgál-
tatás. 

• Ingyenes szűrővizsgálatunkat igénybe veheti 5 évente a 
feltételekben meghatározott esetekben.

Üzletpolitikai kedvezményeken felüli, egyedi partner kedvez-
mény: 5% díjkedvezményt adunk a biztosítás éves díjából.
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Generali Private Care  
egészségbiztosítás 

Generali Private Care egészségbiztosítással nem kell bajlódnia 
azzal, hogy mikor és hova forduljon egészségi panaszával. A 
nap 24 órájában hívhatja a Generali Medi24-et, amelyen ke-
resztül jól felszerelt magánrendelők állnak rendelkezésére, nem 
kell várakoznia egy-egy vizsgálatra, hanem gyorsan szakszerű 
orvosi ellátásban részesülhet.

• Négy különböző szolgáltatáscsomagból választhatja ki az 
Ön számára megfelelőt.

• Szolgáltatásaink többek között: járóbeteg-szakrendelé-
sek, laborvizsgálatok, diagnosztikai vizsgálatok, egyna-
pos sebészet, ambuláns műtétek, betegszállítás, gyógy-
torna.

• Nem kell vizsgálatonként fizetni a magánorvosi-ellátásért, 
a biztosítási díjért - havi, negyed-, fél- vagy éves díjfize-
tés lehetséges - orvosilag indokolt esetben, legtöbbször 
korlátlan számú ellátásban részesülhet.

• 24 órában elérhető egészségügyi tanácsadást, betegút 
szervezést kínálunk a Generali Medi24 keretében.

• A lehetséges szűrővizsgálatok előre tervezhetőek, ami se-
gíthet megelőzni a komolyabb betegségek kialakulását. 

• A betegellátás szakszerű és szép környezetben zajlik, 
nincs várólista és hálapénz.

Üzletpolitikai kedvezményeken felüli, egyedi partner kedvez-
mény: 10% díjkedvezményt adunk a biztosítás éves díjából.

Házőrző otthon- és életmód-biztosítás 

Védje otthonát és éljen a Generali Házőrző lakásbiztosítás adta 
előnyökkel: 

• 4 féle otthonbiztosítás és számos kiegészítő szolgáltatás 
közül választhat!

• Védelemben részesít többek között viharkár, vezetékes 
vízkár, üvegkár vagy betöréses lopás ellen, csak hogy a 
leggyakoribb veszélyeket említsük. 

• Többek között Jogvédelem biztosítást, Smart okos esz-
köz biztosítást, háztartási és számítástechnikai eszközök-
re kiterjesztett garancia biztosítást is kínálunk.

• Otthon csomagunk fizet, ha duguláselhárításra van 
szüksége, vagy áramkimaradás miatt érte kár, de fizet a 
csőtörés miatt elfolyt víz díját is.

• Online bankol? Webshopban vásárol? Fenn van a közös-
ségi oldalakon? Csökkentse az online világ kockázatait 
Cyber biztosítási csomagunkkal!

• Egyes esetekben real time kárrendezéssel és videós 
kárrendezéssel tesszük kényelmesebbé és gyorsabbá 
kárrendezésünk.

• Generali Ügyfélpont alkalmazásunk Időjárási vészhely-
zet előrejelző szolgáltatásával egészségét és értékeit is 
védheti.

• Választható All risk biztosításunk teljes körű védelmet 
nyújt mind az épületre, mind az ingóságokra, azaz min-
den kockázatra fedezetet biztosítunk, ami nem kizárás a 
biztosítási feltételben. 

• Fizetési és ügyintézési módhoz, hűségidőhöz kapcsolódó 
és több szerződésre vonatkozó kedvezményünkkel jelen-
tősen csökkentheti biztosítási díját.  

Üzletpolitikai kedvezményeken felüli, egyedi partner kedvez-
mény: Otthon csomagunkat díjmentes adjuk, emellett 20% 
díjkedvezményt kap a biztosítás éves díjából. 

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás  

Legyen ügyfelünk, mert autójára és Önre szabható biztosítással 
és rugalmas szolgáltatásokkal várjuk:

• A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás az Ön által 
másnak okozott károkat fizeti ki, 9 kiegészítő biztosítá-
sunk viszont baleset esetén Önnek nyújt segítséget.

• Kiegészítő biztosításaink új biztosításokhoz választha-
tó, és évi pár ezer forintért értékes plusz védelmet kap, 
választásától függően például kátyúkár, poggyászkár, 
vad- és háziállatkár vagy természeti károk esetén is véde-
lemben részesülhet.

• Az Autós segélyvonal biztosítást, az AutósTárs gépjármű 
jogvédelmi biztosítást és a Bennülők balesetbiztosítását 
díjmentesen is kínáljuk Önnek.

• Jelentősen csökkentheti felelősségbiztosítása díját 7 féle 
kedvezményünknek köszönhetően.

Üzletpolitikai kedvezményeken felüli, egyedi partner kedvez-
mény: 10% worksite kedvezmény, az adott időszakra érvényes, 
meghirdetett kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifa 
alapján.

Komplett casco  

A Generali Komplett casco biztosítással Ön saját igényei szerinti 
védelemmel biztosíthatja autóját: 

• 6 féle alapbiztosítás közül választhat, attól függően, hogy 
mi fontos az ön számára, lopás, törés-, üvegtörés- vagy 
természeti károk elleni védelem, esetleg mindegyik.

• Idősebb autókra Eco casco is köthető, kármentesség 
esetén akár 35% alapdíj kedvezménnyel.

• 17 kiegészítő biztosítást választhat a casco biztosítás 
típusától függően, a kiegészítő biztosításokat kedvezőbb 
díjért csomagokban is kínáljuk.

• Járműben ülők balesetbiztosítása egyaránt védi az autó 
vezetőjét és utasait, függetlenül attól, hogy ki okozta a 
balesetet. 

• Poggyászkár kiegészítő biztosítás akkor segít, ha az 
útipoggyász gépjármű törés, lopás, rablás és elemi károk 
miatt rongálódott meg, vagy megsemmisült.

• Országos szerviz- és kárrendezési hálózattal rendelke-
zünk, partnerszervizeink kárfelvételi jogosultsággal is 
rendelkeznek, így gyorsítva a kárrendezés folyamatát.

• Kárbejelentését telefonon, online vagy akár mobilalkalma-
záson keresztül is megteheti.

• Kárrendezésünk korrekt, ügyfélbarát, smart megoldások-
kal szolgálja ki károsult ügyfeleinket.

• Díjaink kialakításánál figyelembe vesszük, hogy várhatóan 
évente mennyit használja gépjárművét, és jutalmazzuk a 
kármentességet, további kedvezményeket érhet el a díjfi-
zetés gyakorisága és módja, valamint az e-kommunikáció 
választásával. 

Üzletpolitikai kedvezményeken felüli, egyedi partner kedvez-
mény: további 5% díjkedvezményt adunk a fenti kedvezmények-
kel csökkentett díjból, valamint a Járműben ülők balesetbiztosí-
tása és a Poggyászkár kiegészítő biztosításunk ingyenes.


