
A K&H Biztosító Zrt.
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája a 2012. naptári évre

Felhívjuk szíves fi gyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az 
új biztosítóval kötött szerződése a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 10.§ alapján érvénytelen!

A jelen díjtarifa az egyedi szerződésekre vonatkozik. 
A gépjárműfl ottába tartozó gépjárművekre is az egyedi szerződésekre vonatkozó díjtarifát kell alkalmazni.

Havi díjfi zetési gyakorisággal a K&H Biztosító nem köt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást.
A jelen díjtarifában szereplő gépjármű-kategóriák alatt a 20/2009. (X.9.) PM rendelet 1. számú melléklete szerinti 

gépjármű-kategóriák értendők.
A 2012. naptári évre vonatkozó díjtarifánkat, valamint biztosítási feltételeinket megtekintheti a www.kh.hu weboldalon, 

valamint a K&H Biztosító ügyfélszolgálati irodájában, továbbá tájékozódhat biztosításközvetítőjénél is.

motorteljesítmény meghatározása

Személygépkocsi és motorkerékpár esetén a díjszámítás egyik alapja a biztosítandó gépjármű motorteljesítménye. A motorteljesítményt a forgalmi engedély adata alapján kell meghatározni és 
díjszámítás során alkalmazni. Abban az esetben, ha a szerződő üzemben tartó vitatja a forgalmi engedélybe bejegyzett motorteljesítmény adat helyességét, a biztosító nem jogosult a forgalmi 

engedélyben található adattól eltérő értéket fi gyelembe venni mindaddig, amíg azt a forgalmi engedélyben nem módosítják.

kezdet kategóriák és szorzók
Személygépkocsi vagy motorkerékpár vagy tehergépkocsi kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó díjszámítás esetén az alkalmazandó kezdet kategóriát az alábbi táblázat szerint kell meghatározni 

és a díjszámítás során alkalmazni. Egyéb gépjármű-kategória esetén a kezdet szorzó nem alkalmazható.

kezdet kategória kezdet szorzó kezdet kategória defi níciója

a 1,0000

A díjszámítás során az “a” jelű kezdet kategóriát kell alkalmazni arra a szerződésre, amelynek kockázatviselési kezdete a 2010. évre vagy annál korábbi 
évre esik, ha a szerződés a 2012. évben kezdődő biztosítási időszakra megszakítás nélkül érvényben marad (azaz megújul) a K&H Biztosítónál.  Nem 
az “a” jelű kezdet kategóriát kell alkalmazni azon szerződések esetében, amelyek bonus-malus osztályba sorolása a 2011. és a 2012. évben kezdődő 
biztosítási időszakokban egyaránt B10.

b 0,9500
A díjszámítás során a “b” jelű kezdet kategóriát kell alkalmazni arra a szerződésre, amely bonus-malus osztályba sorolása a 2011. és a 2012. évben 
kezdődő biztosítási időszakokban egyaránt B10, ha a szerződés kockázatviselési kezdete a 2010. évre vagy annál korábbi évre esik, és a szerződés a 2012. 
évben kezdődő biztosítási időszakra megszakítás nélkül érvényben marad (azaz megújul) a K&H Biztosítónál.

c 0,8300 A díjszámítás során a “c” jelű kezdet kategóriát kell alkalmazni minden olyan szerződésre, amelyre nem alkalmazható sem az “a” jelű, sem a “b” jelű, sem 
pedig a “d” jelű kezdet kategória.

d 0,7885

A díjszámítás során a “d” jelű kezdet kategóriát kell alkalmazni azon szerződésre, amelynek kockázatviselési kezdete 2012. január 1., ha a Szerződő a 
biztosítandó gépjárműre a 2011. évben kezdődő biztosítási időszakra nem rendelkezett a K&H Biztosítónál gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel. 
Szintén a “d” jelű kezdet kategóriát kell alkalmazni arra a 2011. 01. 01-jei kockázatviselési kezdettel tehergépkocsi vagy motorkerékpár gépjármű-
kategóriába sorolt gépjárműre megkötött szerződésre, amely előzménye a 2011. évet megelőző biztosítási időszakban nem a K&H Biztosítónál volt 
abban az esetben ha a 2012. évben kezdődő biztosítási időszakra a szerződés megszakítás nélkül érvényben marad (azaz megújul) a K&H Biztosítónál.

pótdíj és annak számítási módja

Személygépkocsi vagy motorkerékpár vagy tehergépkocsi kategóriába sorolt gépjárműre történő szerződéskötés esetén 10% pótdíj alkalmazandó a díjszámítás során abban az esetben, ha a 
szerződés megkötésére azért kerül sor, mert az üzemben tartó korábbi szerződése a biztosítási díj meg nem fi zetése miatt szűnt meg a K&H Biztosítónál a 2012. évben. A pótdíj csak abban az 
esetben alkalmazandó, ha a megszűnt és az újrakötött szerződésben biztosított gépjármű és a szerződést kötő üzemben tartó személye is azonos. Abban az esetben, ha az itt leírtak alapján a 

díjszámítás során pótdíj alkalmazandó, a pótdíj szorzó értéke 1,100. A pótdíj szorzó értéke minden egyéb esetben 1,000.

 n  K&H TeleBiztosító (06 1/20/30/70) 335 3355 
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kedvezmények és azok érvényesítésének feltételei

A kedvezmények érvényesítése az ajánlat megtételekor, illetve a szerződés évfordulójakor a K&H Biztosító rendelkezésére álló információk alapján történik.

kedvezmény megnevezése kedvezmény leírása, mértéke és érvényesítésének feltételei

idős gépjármű kedvezmény
Személygépkocsi vagy motorkerékpár kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződés esetén 10%, tehergépkocsi kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó 
szerződés esetén 20% kedvezmény érvényesíthető, ha a biztosítandó gépjárművet a 2002. évben vagy korábban gyártották. Egyéb, a fentiekben nem megnevezett 
gépjármű-kategóriába sorolt gépjármű esetén ez a kedvezmény nem érvényesíthető. A gyártási év a forgalmi engedély adata alapján kerül megállapításra.

hengerűrtartalom 
kedvezmény

Személygépkocsi kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződés esetén 10% kedvezmény érvényesíthető, ha a biztosítandó gépjármű hengerűrtartalma az alábbi tartományok 
valamelyikébe esik: 1250-1299 cm3; 1350-1399 cm3; 1550-1599 cm3.
A hengerűrtartalom a forgalmi engedély adata alapján kerül megállapításra.

gyermek kedvezmény
Személygépkocsi kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződés esetén (a gyermekek számától függetlenül) 10% kedvezmény érvényesíthető, ha a Szerződőnek 
van 1997-ben vagy később született gyermeke és a Szerződő a szerződés évfordulójáig, vagy új szerződés esetén a szerződés megkötésekor a gyermek születési dá-
tumának megadásával a kedvezményre való jogosultságáról nyilatkozatot tesz.

chopper/cruiser és 
túramotor kedvezmény

Motorkerékpár kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződés esetén 10% kedvezmény érvényesíthető, ha a biztosítandó motorkerékpár kivitele chopper/cruiser 
vagy túra, illetve a kiviteltől függetlenül minden esetben, ha a motorkerékpár gyártmánya Harley Davidson.

kommunikációs kedvezmény

2012. január 1-jei vagy későbbi kockázatviselési kezdettel megkötött szerződés esetén 2 % kommunikációs kedvezmény igénybevételére jogosult a Szerződő, ha a 
szerződéskötéskor e-mail címét és telefonszámát a K&H Biztosító rendelkezésére bocsátja. A kedvezmény abban az esetben is érvényesíthető, ha a Szerződő 2011. 
január 1-jei vagy későbbi kockázatviselési kezdetű szerződése megkötésekor e-mail címét és telefonszámát a K&H Biztosító rendelkezésére bocsátotta és a szerződés a 
2012. évben kezdődő biztosítási időszakra megszakítás nélkül érvényben marad (azaz megújul).

megújítási kedvezmény

8,7% kedvezmény érvényesíthető arra a személygépkocsi vagy motorkerékpár vagy tehergépkocsi kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződésre, amelynek 
kockázatviselési kezdete a 2010. évre esik és amely a 2012. évben kezdődő biztosítási időszakra megszakítás nélkül érvényben marad (azaz megújul) a K&H Biztosítónál. 
A K&H Biztosító honlapján a 2010. évre eső kockázatviselési kezdettel személygépkocsi vagy motorkerékpár vagy tehergépkocsi kategóriába sorolt gépjárműre elektro-
nikusan megkötött szerződésre 16%, egyéb gépjármű-kategória esetén 8% kedvezmény érvényesíthető, ha a szerződés a 2012. évben kezdődő biztosítási időszakra 
megszakítás nélkül érvényben marad (azaz megújul) a K&H Biztosítónál. A K&H Biztosító honlapján a Szerződő által 2011. január 2-i vagy későbbi (de legkésőbb 
2011. december 31-i) kockázatviselési kezdettel elektronikusan megkötött szerződés esetén 5% kedvezmény érvényesíthető abban az esetben, ha a szerződéskötésben 
biztosításközvetítő nem vett részt és a szerződés a 2012. évben kezdődő biztosítási időszakra megszakítás nélkül érvényben marad (azaz megújul). 

extra online kedvezmény A K&H Biztosító honlapján a Szerződő által 2012. január 1-jei vagy későbbi kockázatviselési kezdettel elektronikusan megkötött szerződés esetén 10% kedvezmény 
érvényesíthető abban az esetben, ha a szerződéskötésben biztosításközvetítő nem vett részt. 

bonus kedvezmény Személygépkocsi kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződés esetén 10% kedvezmény érvényesíthető, ha a Szerződő természetes személy és a szerződés 
bonus-malus osztályba sorolása B01 vagy B01-nél magasabb bonus osztályú.

extra kedvezmény I.

2012. január 1-jei vagy későbbi kockázatviselési kezdettel személygépkocsi vagy motorkerékpár vagy tehergépkocsi kategóriába sorolt gépjárműre megkötött szerződés 
esetén 10% kedvezmény érvényesíthető, ha a szerződéskötésre biztosítóváltás miatt kerül sor és a megkötendő szerződés bonus-malus osztályba sorolása nem malus.  
Ha a szerződés az előbbi mondatban írt feltételeknek megfelel, a kedvezmény abban az esetben is érvényesíthető, ha a Szerződő a K&H Biztosítónál érvényben lévő 
szerződését mondja fel évfordulóra és 2012. január 1-jei vagy későbbi kockázatviselési kezdettel új szerződést köt a felmondott szerződésben biztosított gépjárműre a 
K&H Biztosítónál.

extra kedvezmény II.

2011. január 1-jei, vagy későbbi kockázatviselési kezdettel személygépkocsi kategóriába sorolt gépjárműre megkötött szerződés esetén 10% kedvezmény érvényesíthető, 
ha a szerződéskötésre biztosítóváltás miatt került sor és a megkötött szerződés bonus-malus osztályba sorolása a 2012. évben kezdődő biztosítási időszak vonat-
kozásában nem malus, abban az esetben, ha a szerződés a 2012. évben kezdődő biztosítási időszakra megszakítás nélkül érvényben marad (azaz megújul) a K&H 
Biztosítónál. Ha a szerződés az előbbi mondatban írt feltételeknek megfelel, a kedvezmény abban az esetben is érvényesíthető, ha a Szerződő a K&H Biztosítónál érvény-
ben lévő szerződését mondta fel évfordulóra és 2011. január 1-jei vagy későbbi kockázatviselési kezdettel kötött új szerződést a felmondott szerződésben biztosított 
gépjárműre a K&H Biztosítónál.

casco kedvezmény

A K&H Biztosítónál kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (továbbiakban: KGFB) és casco biztosítási szerződés ugyanazon – személygépkocsi vagy tehergépkocsi 
kategóriába sorolt – gépjárműre, azonos Szerződő által történő egyidejű megkötése esetén 5% kedvezmény érvényesíthető a 2012. január 1-jei vagy későbbi kockázat-
viselési kezdettel megkötött KGFB szerződés díjából. Ha a casco biztosítási szerződés nem a KGFB szerződéssel egyidejűleg kerül megkötésre, a kedvezmény abban az 
esetben alkalmazható, ha a Szerződő a KGFB szerződés megkötésekor vállalja, hogy 5 napon belül ajánlatot tesz a casco biztosítás megkötésére a K&H Biztosítónak. 
A kedvezmény abban az esetben is alkalmazható, ha a Szerződő a KGFB szerződésben biztosított gépjárműre 2011. október 30-án rendelkezik önálló (nem másik ter-
mékbe beépített) casco biztosítási szerződéssel a K&H Biztosítónál. A kedvezmény nem alkalmazható, ha a biztosítandó gépjármű forgalmi engedély szerinti gyártási 
éve 1999 vagy korábbi. 

vagyonbiztosítási kedvez-
mény

A K&H Biztosítónál kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (továbbiakban: KGFB) és otthonbiztosítási vagy vállalkozói biztosítási szerződés azonos Szerződő által 
történő egyidejű megkötése esetén 5% kedvezmény érvényesíthető a 2012. január 1-jei vagy későbbi kockázatviselési kezdettel megkötött KGFB szerződés díjából. Ha 
az otthonbiztosítási vagy vállalkozói biztosítási szerződés nem a KGFB szerződéssel egyidejűleg kerül megkötésre, a kedvezmény akkor alkalmazható, ha a Szerződő a 
KGFB szerződés megkötésekor vállalja, hogy 5 napon belül ajánlatot tesz az otthonbiztosítási vagy a vállalkozói biztosítási szerződés megkötésére a K&H Biztosítónak.
A kedvezmény nem alkalmazható abban az esetben, ha annak alapjául olyan otthonbiztosítási vagy vállalkozói biztosítási szerződést kíván a Szerződő felhasználni, 
amelynek kockázatviselési kezdete 2011. november 1-je előtti időpont, vagy amely alapján a kedvezmény bármely KGFB szerződésre már felhasználásra került. Jelen 
kedvezménynél casco biztosítási szerződés nem vehető fi gyelembe.

díjfi zetés gyakorisági kedvez-
mény

Határozatlan tartamú szerződés esetén 8% kedvezmény érvényesíthető ha a szerződés díjfi zetési gyakorisága éves, illetve 4% kedvezmény érvényesíthető ha a szerződés 
díjfi zetési gyakorisága féléves. Negyedéves és havi díjfi zetési gyakoriság esetén ez a kedvezmény nem alkalmazható.
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kedvezmények számítása

maximált kedvezmény

kockázatviselés kezdete gépjármű-kategória maximált kedvezmény legkisebb alkalmazható kedvezmény szorzó

2012.01.01. előtti időpont
személygépkocsi 35% 0,650

nem személygépkocsi 45% 0,550

2012.01.01. összes kategória 45% 0,550

2012.01.02. vagy későbbi időpont összes kategória 50% 0,500

kedvezmények és azok kedvezmény szorzói

kedvezmény megnevezése
kedvezmény szorzó mértéke, 

ha a Szerződő jogosult a 
kedvezményre

kedvezmény szorzó mértéke, 
ha a Szerződő nem jogosult a 

kedvezményre

idős gépjármű 
kedvezmény

személygépkocsi vagy motorkerékpár 0,900 1,000

tehergépkocsi 0,800 1,000

hengerűrtartalom kedvezmény 0,900 1,000

gyermek kedvezmény 0,900 1,000

chopper/cruiser és túramotor kedvezmény 0,900 1,000

kommunikációs kedvezmény 0,980 1,000

megújítási kedvezmény
2010. évi kockázatviselési kezdettel

a K&H Biztosító 
honlapján megkötött 
szerződés esetén

személygépkocsi vagy motorkerékpár 
vagy tehergépkocsi 0,840 1,000

egyéb gépjármű-kategória 0,920 1,000

egyéb módon létrejött szerződés esetén 0,913 1,000

2011. január 2-i vagy későbbi kockázatviselési kezdettel a K&H Biztosító honlapján megkötött 
szerződés esetén 0,950 1,000

extra online kedvezmény 0,900 1,000

bonus kedvezmény 0,900 1,000

extra kedvezmény I. 0,900 1,000

extra kedvezmény II. 0,900 1,000

casco kedvezmény 0,950 1,000

vagyonbiztosítási kedvezmény 0,950 1,000

díjfi zetés gyakorisági kedvezmény

- éves díjfi zetési gyakoriság esetén 0,920
1,000

- féléves díjfi zetési gyakoriság esetén 0,960

A kedvezményeket az alábbi módon kell alkalmazni a díjszámítás során.

1. lépés: A kedvezmények érvényesítési feltételei alapján meg kell állapítani, hogy a díjszámítás során mely kedvezmény(ek) vehető(k) fi gyelembe.

2. lépés: A “maximált kedvezmény” elnevezésű táblázatból a kockázatviselés kezdete és a gépjármű-kategória alapján meg kell állapítani a legkisebb alkalmazható kedvezmény szorzót.

3. lépés: A “kedvezmények és azok kedvezmény szorzói” elnevezésű táblázatból kedvezményenként meg kell állapítani az alkalmazandó kedvezmény szorzókat.

4. lépés:  A legkisebb alkalmazható kedvezmény szorzó fi gyelembe vétele mellett az alkalmazandó kedvezmény szorzók alapján meg kell állapítani az összesített kedvezmény szorzót. 

Ennek menete:
 
A kedvezmény szorzókat össze kell szorozni egymással, majd a kapott szorzatot három tizedesjegyre kell kerekíteni. Ha a kapott érték nagyobb, mint a kockázatviselés kezdete és a gépjármű-
kategória alapján megállapított legkisebb alkalmazható kedvezmény szorzó, akkor a biztosítási díj számítása során alkalmazandó “összesített kedvezmény szorzó” a kiszámított érték, míg abban 
az esetben, ha a kiszámított érték kisebb, mint a kockázatviselés kezdete és a gépjármű-kategória alapján megállapított legkisebb alkalmazható kedvezmény szorzó, a biztosítási díj számítása 
során alkalmazandó “összesített kedvezmény szorzó” értéke a megállapított legkisebb alkalmazható kedvezmény szorzó.
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területi besorolás

Amennyiben a Szerződő lakóhelye/telephelye a fent közölt település lista alapján nem azonosítható be, úgy az “A” jelű területi csoportot kell alkalmazni.

megye, település megnevezése területi csoport jele
Budapest

Budapest A
Bács-Kiskun megye

Apostag, Dunavecse, Helvécia, Kecskemét, Szalkszentmárton, Tass D
a megye fel nem sorolt települései G

Baranya megye
Bogád, Cserkút, Gyód, Keszü, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, 
Lothárd, Magyarsarlós, Mánfa, Nagykozár, Orfű, Pécs, Pécsudvard, Pellérd, 
Romonya

C

a megye fel nem sorolt települései F
Békés megye

Békéscsaba, Murony, Szabadkígyós D
a megye fel nem sorolt települései G

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Bükkszentkereszt, Felsőzsolca, Miskolc, Sajóbábony, Sajókeresztúr, 
Szirmabesenyő D

a megye fel nem sorolt települései F
Csongrád megye

Algyő, Deszk, Hódmezővásárhely, Mártély, Szeged, Tiszasziget, Újszentiván D
a megye fel nem sorolt települései G

Fejér megye
Baracs, Dunaújváros, Kisapostag, Moha, Nagyvenyim, Pákozd, Rácalmás, 
Sárkeresztes, Sárszentmihály, Szabadbattyán, Székesfehérvár D

a megye fel nem sorolt települései E
Győr-Moson-Sopron megye

Abda, Ágfalva, Fertőboz, Fertőrákos, Győr, Győrladamér, Győrújbarát, 
Győrújfalu, Győrzámoly, Harka, Ikrény, Kisbajcs, Kópháza, Nagybajcs, 
Sopron, Töltéstava, Vámosszabadi, Vének

D

a megye fel nem sorolt települései G
Hajdú-Bihar megye

Debrecen C
a megye fel nem sorolt települései F

Heves megye
Andornaktálya, Demjén, Eger, Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát, 
Felsőtárkány, Noszvaj, Novaj, Ostoros D

a megye fel nem sorolt települései G
Jász-Nagykun-Szolnok megye

Rákóczifalva, Szajol, Szolnok, Tószeg C
a megye fel nem sorolt települései G

Komárom-Esztergom megye
Baj, Kecskéd, Környe, Szárliget, Tarján, Tatabánya, Vértessomló, Vértes-
tolna, Vértesszőlős C

a megye fel nem sorolt települései F
Nógrád megye

Bárna, Etes, Karancsalja, Karancslapujtő, Kazár, Kishartyán, Mátraszele, 
Ságújfalu, Salgótarján, Somoskőújfalu, Sóshartyán, Vizslás D

a megye fel nem sorolt települései G

megye, település megnevezése területi csoport jele
Pest megye

Alsónémedi, Biatorbágy, Budajenő, Budakalász, Budakeszi, Budaörs, 
Csobánka, Csomád, Csömör, Csörög, Délegyháza, Diósd, Dunabog-
dány, Dunaharaszti, Dunakeszi, Dunavarsány, Ecser, Érd, Erdőkertes, 
Felsőpakony, Fót, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Herceghalom, 
Isaszeg, Kerepes, Kisoroszi, Kistarcsa, Leányfalu, Maglód, Majosháza, 
Mogyoród, Nagykovácsi, Nagytarcsa, Ócsa, Őrbottyán, Páty, Pécel, 
Perbál, Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszántó, Pilisszentiván, 
Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pilisvörösvár, Pócsmegyer, Pomáz, Pusz-
tazámor, Remeteszőlős, Solymár, Sóskút, Szada, Százhalombatta, 
Szentendre, Szigethalom, Szigetmonostor, Szigetszentmiklós, Sződ, 
Sződliget, Tahitótfalu, Taksony, Tárnok, Telki, Tinnye, Tök, Tököl, Török-
bálint, Üllő, Üröm, Vác, Vácrátót, Vecsés, Veresegyház, Visegrád, Zsámbék

B

a megye fel nem sorolt települései F
Somogy megye

Bárdudvarnok, Cserénfa, Juta, Kaposhomok, Kaposmérő, Kaposszerdahely, 
Kaposújlak, Kaposvár, Orci, Patca, Pogányszentpéter, Sántos, Simonfa, 
Szenna, Szentbalázs, Szilvásszentmárton, Taszár, Zselickisfalud, Zselickis-
lak, Zselicszentpál

D

a megye fel nem sorolt települései F
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek D
a megye fel nem sorolt települései F

Tolna megye
Decs, Harc, Kakasd, Őcsény, Sióagárd, Szálka, Szekszárd D
a megye fel nem sorolt települései F

Vas megye
Balogunyom, Dozmat, Gencsapáti, Gyöngyösfalu, Kisunyom, Nárai, 
Nemesbőd, Perenye, Salköveskút, Sé, Söpte, Szombathely, Táplánszent-
kereszt, Torony, Vasasszonyfa, Vassurány, Vép

C

a megye fel nem sorolt települései G
Veszprém megye

Bánd, Felsőörs, Litér, Márkó, Nemesvámos, Szentkirályszabadja, Veszprém, 
Veszprémfajsz D

a megye fel nem sorolt települései F
Zala megye

Alibánfa, Alsónemesapáti, Babosdöbréte, Bagod, Bocfölde, Boncodfölde, 
Böde, Bucsuszentlászló, Csapi, Csatár, Dobronhegy, Eszteregnye, Fűzvölgy, 
Gellénháza, Hagyárosbörönd, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Hottó, 
Kisbucsa, Kiskutas, Kispáli, Kisrécse, Lickóvadamos, Liszó, Milejszeg, 
Nagykanizsa, Nagykutas, Nagylengyel, Nagypáli, Nagyrécse, Nemesapáti, 
Nemeshetés, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Ormándlak, Pálfi szeg, 
Pethőhenye, Rigyác, Sárhida, Sormás, Szepetnek, Teskánd, Újudvar, 
Zalaboldogfa, Zalaegerszeg, Zalasárszeg, Zalaszentiván, Zalaszentlőrinc

D

a megye fel nem sorolt települései G

A fent közölt településnevek a közigazgatási értelemben vett települést jelölik. A területi csoport 
kiválasztásának alapjául szolgál természetes személy esetén a lakóhely, nem természetes személy 
esetében pedig a telephely. A lakóhely meghatározása a személyi okmányok alapján, a telephely 
meghatározása a forgalmi engedély alapján történik.

területi szorzók
Személygépkocsira történő díjszámítás során az alábbiak szerinti területi szorzókat kell alkalmazni. Egyéb gépjármű-kategória esetén a területi szorzó nem alkalmazható.

megye területi csoport jele területi szorzó megye területi csoport jele területi szorzó megye területi csoport jele területi szorzó

Békés
D 0,800

Győr-Moson-Sopron G 0,900
Nógrád D 0,900

G 0,900 Vas G 0,900

Csongrád D 0,900 Heves D 0,800 Zala G 0,900

A területi szorzó értéke a fentiekben nem található megyék és a hozzájuk tartozó területi csoportok esetén 1,000.
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az alábbiak szerint kell meghatározni a személygépkocsik (M1 gépjármű-kategória) díját

1. lépés határozza meg a teljesítmény és a hengerűrtartalom szerint alkalmazandó havi alapdíjat      
2. lépés határozza meg az alkalmazandó bonus-malus szorzót       
3. lépés határozza meg a cm3 oszlop száma, a lakóhely illetve telephely szerinti területi csoport jele, a Szerződő típusa (természetes vagy nem természetes személy) és természetes személy  
 esetén az életkor szerint alkalmazandó összevont díjszorzót       
4. lépés határozza meg az alkalmazandó területi szorzót a „területi szorzók” elnevezésű táblázat alapján
5. lépés határozza meg a személygépkocsi üzemeltetési jellege, illetve menettulajdonsága alapján az alkalmazandó korrekciós szorzót 
6. lépés határozza meg az alkalmazandó kezdet kategóriát és az annak megfelelő kezdet szorzót
7. lépés határozza meg az alkalmazandó összesített kedvezmény szorzót és a pótdíj szorzót      
8. lépés a fentiek szerint meghatározott értékekkel végezze el az alábbi képlet szerint a biztosítási díj kiszámítását

személygépkocsik éves díja = {[(havi alapdíj x bonus-malus szorzó) x (összevont díjszorzó x területi szorzó) x (korrekciós szorzó) x (kezdet szorzó) x (összesített kedvezmény szorzó) x 
(pótdíj szorzó)]  szorzat egész számra kerekített értéke} x 12

személygépkocsik havi alapdíjai Ft-ban teljesítmény-kategóriánként a hengerűrtartalomtól függően

cm3 oszlop száma I. II. III. IV. V. VI.

teljesítmény-kategória
hengerűrtartalom

850 cm3-ig 851 cm3-től 
1150 cm3-ig

1151 cm3-től 
1500 cm3-ig

1501 cm3-től 
2000 cm3-ig

2001 cm3-től 
3000 cm3-ig 3001 cm3-től

0-37 kW
0-10 kW 3 636    4 402 5 626 7 857 14 088 14 070

11-37 kW 3 275    3 435 2 704 7 857 4 110 6 948

38-50 kW 3 295    3 333 4 297 5 661 8 792 10 856

51-70 kW 3 636    4 033 4 309 5 492 9 869 10 856

71-100 kW 3 636    4 402 5 626 5 720 6 747 10 856

101-180 kW 3 636    4 402 5 088 5 611 8 930 14 070

180 kW felett 3 636    4 402 5 088 7 175 14 068 7 817

összevont díjszorzók az I; IV; V; VI. cm3 oszlopba tartozó személygépkocsik esetében a Szerződő 
lakóhelyétől, telephelyétől és attól függően, hogy a Szerződő természetes személy (ekkor életkori 

szorzót alkalmazunk) vagy nem természetes személy

területi 
csoport 

jele

a KGFB szerződés megkötésére jogosult

természetes személy életkora
nem ter-
mészetes 
személy

22 év 
vagy 

kevesebb

23 - 28 
év

29 - 35 
év

36 - 42 
év

43 - 52 
év

53 - 70 
év

71 év 
vagy 
több

A 2,1573 1,3394 0,9627 0,8176 1,0966 0,7691 1,1319 0,9349

B 1,7697 1,0988 0,7897 0,6707 0,8995 0,6309 0,9285 0,7669

C 1,7697 1,0988 0,7897 0,6707 0,8995 0,6309 0,9285 0,7669

D 1,6011 0,9941 0,7145 0,6068 0,8138 0,5708 0,8401 0,6939

E 2,0741 1,2877 0,9256 0,7861 1,0542 0,7394 1,0882 0,8988

F 1,5674 0,9732 0,6995 0,5941 0,7967 0,5588 0,8224 0,6793

G 1,4157 0,8790 0,6318 0,5366 0,7196 0,5047 0,7428 0,6135

életkor = 2012 - születési év

összevont díjszorzók a II; III. cm3 oszlopba tartozó személygépkocsik esetében a Szerződő 
lakóhelyétől, telephelyétől és attól függően, hogy a Szerződő természetes személy (ekkor 

életkori szorzót alkalmazunk) vagy nem természetes személy

területi 
csoport 

jele

a KGFB szerződés megkötésére jogosult

természetes személy életkora
nem ter-
mészetes 
személy

22 év 
vagy 

kevesebb

23 - 28 
év

29 - 35 
év

36 - 42 
év

43 - 52 
év

53 - 70 
év

71 év 
vagy 
több

A 2,4536 1,5234 1,0950 0,9299 1,2472 0,8747 1,2874 1,0633

B 1,8591 1,1543 0,8297 0,7046 0,9450 0,6628 0,9754 0,8057

C 2,0891 1,2971 0,9323 0,7918 1,0619 0,7447 1,0961 0,9053

D 1,6854 1,0464 0,7521 0,6388 0,8567 0,6008 0,8843 0,7304

E 1,6854 1,0464 0,7521 0,6388 0,8567 0,6008 0,8843 0,7304

F 1,5674 0,9732 0,6995 0,5941 0,7967 0,5588 0,8224 0,6793

G 1,5169 0,9418 0,6769 0,5749 0,7710 0,5408 0,7959 0,6573

életkor = 2012 - születési év

korrekciós szorzó értéke, ha a személygépkocsi(t)

saját tömegének és teljesítményének hányadosa 12 kg/kW vagy kevesebb 1,2000

taxiként üzemel 2,5000

bérgépkocsi 1,5000

járművezetés oktatására használják 1,2000

korrekciós szorzó értéke minden egyéb esetben 1,0000

kezdet szorzó

kezdet kategória kezdet szorzó

a  1,0000    

b  0,9500    

c  0,8300    

d  0,7885    

személygépkocsik bonus-malus szorzói

bonus-malus osztály M04 M03 M02 M01 A00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10

bonus-malus szorzó 2,800    1,900    1,700    1,400    1,000    1,000    0,948    0,888    0,828    0,768    0,720    0,672    0,624    0,576    0,540    
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az alábbiak szerint kell meghatározni a motorkerékpárok (L3e, L4e, L5e, L7e gépjármű-kategória) díját

1. lépés határozza meg a teljesítmény és a hengerűrtartalom szerint alkalmazandó havi alapdíjat
2. lépés határozza meg az alkalmazandó bonus-malus szorzót
3. lépés határozza meg a lakóhely illetve telephely szerinti területi csoport jele, a Szerződő típusa (természetes vagy nem természetes személy) és természetes személy esetén az életkor  
 szerint alkalmazandó korrekciós szorzót
4. lépés határozza meg az alkalmazandó kezdet kategóriát és az annak megfelelő kezdet szorzót
5. lépés határozza meg az alkalmazandó összesített kedvezmény szorzót és a pótdíj szorzót
6. lépés a fentiek szerint meghatározott értékekkel végezze el az alábbi képlet szerint a biztosítási díj kiszámítását

motorkerékpárok éves díja = {[(havi alapdíj x bonus-malus szorzó) x (korrekciós szorzó) x (kezdet szorzó) x (összesített kedvezmény szorzó) x (pótdíj szorzó)]  szorzat 
egész számra kerekített értéke} x 12

motorkerékpárok havi alapdíjai Ft-ban teljesítmény-
kategóriánként a hengerűrtartalomtól függően

teljesítmény-kategória
hengerűrtartalom

150 cm3-ig 151 cm3-től 
350 cm3-ig 351 cm3-től

0-12 kW
0-4 kW 583 959 1 736

5-12 kW 511 322 1 062

13-35 kW 476 503 1 221

36-70 kW 583 373 1 431

70 kW felett 291 959 1 736

a Szerződő lakóhelye, 
telephelye szerinti 

területi csoport jele

korrekciós szorzó értéke, ha a Szerződő

természetes személy életkora nem 
természetes 

személy
21 év vagy 
kevesebb 22 - 26 év 27 - 33 év 34 év vagy 

több

A, B 4,300 1,770 0,950 0,910 1,570

C, D, E, F, G 3,630 1,770 0,780 0,750 2,400

életkor = 2012 - születési év

kezdet szorzó

kezdet kategória a c d

kezdet szorzó 1,0000 0,8300 0,7885

motorkerékpárok bonus-malus szorzói

bonus-malus osztály M04 M03 M02 M01 A00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10

bonus-malus szorzó 2,800    2,350    1,900    1,450    1,000    1,000    0,960    0,840    0,780    0,720    0,660    0,600    0,540    0,504    0,473    

az alábbiak szerint kell meghatározni az autóbuszok (M2, M3 gépjármű-kategória),
mezőgazdasági vontatók (T1, T2, T3, T4, T5 gépjármű-kategória) és vontatók (N1, N2, N3 gépjármű-kategória) díját

1. lépés határozza meg a gépjármű-kategória szerint alkalmazandó havi alapdíjat (autóbusz esetén a férőhelyek számának fi gyelembe vételével)

2. lépés határozza meg az alkalmazandó bonus-malus szorzót

3. lépés határozza meg az alkalmazandó korrekciós szorzót az adott gépjármű-kategória szerinti táblázat paraméterei szerint    

4. lépés határozza meg az alkalmazandó összesített kedvezmény szorzót    

5. lépés a fentiek szerint meghatározott értékekkel végezze el az alábbi képlet szerint a biztosítási díj kiszámítását    

          

autóbuszok éves díja = {[(havi alapdíj x férőhelyek száma x bonus-malus szorzó) x (korrekciós szorzó) x (összesített kedvezmény szorzó)]  szorzat egész számra kerekített értéke} x 12

mezőgazdasági vontatók és vontatók éves díja =  {[(havi alapdíj x bonus-malus szorzó) x (korrekciós szorzó) x (összesített kedvezmény szorzó)] szorzat 

egész számra kerekített értéke} x 12

autóbuszok (M2, M3 gépjármű-kategória)

autóbuszok havi alapdíja Ft-ban férőhelyenként 820

autóbuszok, mezőgazdasági vontatók és vontatók bonus-malus szorzói

bonus-malus osztály M04 M03 M02 M01 A00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10

bonus-malus szorzó 2,800    2,350    1,900    1,450    1,000    0,900    0,800    0,700    0,650    0,600    0,550    0,500    0,450    0,420    0,394    

autóbuszok korrekciós szorzói

A jelű területi csoport 2,000

B, C, D, E, F, G jelű területi csoportok 1,500

mezőgazdasági vontatók korrekciós szorzói, ha a Szerződő

természetes személy nem természetes személy

0,950 1,000

mezőgazdasági vontatók (T1, T2, T3, T4, T5 
gépjármű-kategória)

mezőgazdasági vontatók havi alapdíja Ft-ban 1 349

vontatók (N1, N2, N3 gépjármű-kategória)

vontatók havi alapdíja Ft-ban 73 134

vontatók korrekciós szorzói, ha a Szerződő
természetes személy életkora

nem természetes 
személy29 év vagy 

kevesebb 30 év vagy több

1,200 1,000 1,000
életkor = 2012 - születési év
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az alábbiak szerint kell meghatározni a tehergépkocsik (N1, N2, N3 gépjármű-kategória) díját

összevont díjszorzók

megengedett legna-
gyobb össztömeg

a Szerződő lakóhelye, telephelye 
szerinti területi csoport jele

a természetes személy életkora
nem természetes személy

23 év vagy kevesebb 24 - 29 év 30 - 34 év 35 év vagy több

3 500 kg-ig

A, B 3,4400 2,1280 2,0800 1,6160 2,1280

C, E 2,6015 1,6093 1,5730 1,2221 1,6093

D 1,6125 0,9975 0,9750 0,7575 0,9975

F 1,5480 0,9576 0,9360 0,7272 0,9576

G 1,4835 0,9177 0,8970 0,6969 0,9177

3 501 kg-tól

A, B 2,0449 2,5025 1,7160 1,4014 1,3871

C, E 1,4300 1,7500 1,2000 0,9800 0,9700

D 1,6731 2,0475 1,4040 1,1466 1,1349

F 1,0868 1,3300 0,9120 0,7448 0,7372

G 1,0725 1,3125 0,9000 0,7350 0,7275

 életkor = 2012 - születési év

tehergépkocsik havi alapdíjai Ft-ban a megengedett legnagyobb 
össztömegtől függően

megengedett legnagyobb össztömeg

3 500 kg-ig 3 501 kg-tól
12 000 kg-ig 12 001 kg-tól

4 252 11 639 11 146

korrekciós szorzó értéke, ha

a tehergépkocsit taxiként vagy bérgépkocsiként használják 2,000

a tehergépkocsit nemzetközi fuvarozásnál (is) használják 4,000

a tehergépkocsit veszélyes anyag (ADR) szállítására használják 1,500

a tehergépkocsit egyéb célra használják 1,000

a 8 tonna feletti megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi motorteljesítménye nagyobb, mint 250 kW 1,500

 A fenti feltételek halmozott előfordulása esetén csak a legmagasabb értékű korrekciós szorzó kerül alkalmazásra.

kezdet szorzó

kezdet kategória a c d

kezdet szorzó 1,0000 0,8300 0,7885

1. lépés határozza meg a megengedett legnagyobb össztömeg szerint alkalmazandó havi alapdíjat

2. lépés határozza meg az alkalmazandó bonus-malus szorzót

3. lépés határozza meg a megengedett legnagyobb össztömeg, a lakóhely illetve telephely szerinti területi csoport jele, a Szerződő típusa (természetes vagy nem természetes személy) és  

 természetes személy esetén az életkor szerint alkalmazandó összevont díjszorzót     

4. lépés határozza meg a tehergépkocsi üzemeltetési jellege alapján az alkalmazandó korrekciós szorzót    

5. lépés határozza meg az alkalmazandó kezdet kategóriát és az annak megfelelő kezdet szorzót   

6. lépés határozza meg az alkalmazandó összesített kedvezmény szorzót és a pótdíj szorzót   

7. lépés a fentiek szerint meghatározott értékekkel végezze el az alábbi képlet szerint a biztosítási díj kiszámítását       

 

tehergépkocsik éves díja = {[(havi alapdíj x bonus-malus szorzó) x (összevont díjszorzó) x (korrekciós szorzó) x (kezdet szorzó) x (összesített kedvezmény szorzó) x (pótdíj szorzó)]  

szorzat egész számra kerekített értéke} x 12

tehergépkocsik bonus-malus szorzói

bonus-malus osztály M04 M03 M02 M01 A00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10

bonus-malus szorzó 2,800    2,350    1,900    1,450    1,000    1,000    0,960    0,840    0,780    0,720    0,660    0,600    0,540    0,504    0,473    
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az alábbiak szerint kell meghatározni az egyéb gépjárművek díját

1. lépés határozza meg a gépjármű-kategória (és segédmotoros kerékpár esetén a lakóhely illetve telephely szerinti területi csoport jele, a Szerződő típusa (természetes vagy nem ter- 
 mészetes személy) és természetes személy esetén az életkor) szerint alkalmazandó éves alapdíjat        
2. lépés határozza meg az alkalmazandó összesített kedvezmény szorzót         
3. lépés a fentiek szerint meghatározott értékekkel végezze el az alábbi képlet szerint a biztosítási díj kiszámítását       
  

egyéb gépjármű-kategóriák éves díja = {[(éves alapdíj/12) x (összesített kedvezmény szorzó)] szorzat egész számra kerekített értéke} x 12

egyéb gépjármű-kategóriák éves díjai Ft-ban

gépjármű-kategória éves alapdíj

trolibusz (elektromos felsővezetékhez kötött M3 gépjármű-kategória) 464 580

pótkocsik, félpótkocsik (O1, 
O2, O3, O4, R1, R2, R3, R4 
gépjármű-kategória)

0,75 t megengedett legnagyobb össztömegig 4 321    

0,75 t megengedett legnagyobb össztömeg felett 10 t megengedett legnagyobb össztömegig 4 663    

10 t megengedett legnagyobb össztömeg felett 4 663    

lassú járművek
önjáró 10 340    

vontatmány 4 378    

munkagépek (S1, S2 gépjármű-kategória) 12 631    

Abban az esetben, ha a pótkocsi, félpótkocsi ADR engedéllyel rendelkezik, az éves alapdíj a fenti összeg tizenötszöröse!

segédmotoros kerékpárok (L1e, L2e gépjármű-kategória) és négykerekű segédmotoros kerékpárok (L6e gépjármű-kategória) éves alapdíjai Ft-ban

2012. január 1-je előtt kezdődött szerződések esetében 2012. január 1-jén vagy későbbi időpontban kezdődő szerződések esetében

a KGFB szerződés megkötésére jogosult
a Szerződő lakóhelye, telephelye szerinti területi 

csoport jele a KGFB szerződés megkötésére jogosult
a Szerződő lakóhelye, telephelye szerinti területi 

csoport jele
A B, C, D, E, F, G A B, C, D, E, F, G

természetes
személy életkora

19 év vagy kevesebb 8 844 6 804
természetes

személy életkora

19 év vagy kevesebb 10 176 7 824

20 - 34 év 5 100 3 924 20 - 34 év 5 868 5 100

35 év vagy több 3 396 2 616 35 év vagy több 5 100 3 396

nem természetes személy 3 396 2 616 nem természetes személy 5 100 3 396

 életkor = 2012 - születési év

gépjármű-kategória havi díj gépjármű-kategória havi díj

A próba rendszámú gépkocsikra 
vonatkozó szerződések havi díja - függetlenül a 

gépjármű-kategóriától - 36 000 Ft.

személygépkocsi (M1) 16 000
pótkocsi, félpótkocsi (O1, O2, O3, O4, R1, R2, R3, R4) 2 000

motorkerékpár (L3e, L4e, L5e, L7e) 4 000
autóbusz (M2, M3) 40 000

mezőgazdasági vontató (T1, T2, T3, T4, T5) 2 000
tehergépkocsi (N1, N2, N3) 20 000
vontató (N1, N2, N3) 140 000

lassú jármű 2 000
munkagép (S1, S2) 2 216

A jelen táblázat körébe tartozó szerződéskötés esetén a szerződés díja a táblázatban található havi díj és a biztosítási szerződés tartama által érintett hónapok számának szorzata. Kedvezmények 
alkalmazására nincs mód.

az alábbiak szerint kell meghatározni az ideiglenes forgalmi engedéllyel, ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel 
rendelkező gépjárművek díját
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