
A SIGNAL Biztosító Zrt. 2012. évi gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása
Felhívjuk szíves figyelmét, 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! Kérjük, olvassa el a Melléklet első oldalán a részletes tájékoztatót.

Személygépkocsik éves díjai (Ft)

Területi besorolás Életkor 15 kW-ig 16-37 kW 38-50 kW 51-70 kW 71-100 kW 101-180 kW 181 kW-tól

1. területi csoport

23 éves korig 124 688 124 688 147 890 183 602 244 735 324 430 324 430

24-29 éves korig 88 371 88 371 114 196 141 837 195 707 259 463 259 463

30-34 éves korig 44 698 44 698 55 662 61 776 80 752 107 317 107 317

35-54 éves korig 40 634 40 634 50 601 56 160 73 411 97 561 97 561

55 éves kortól 39 568 39 568 49 273 54 686 71 483 95 000 95 000

Cég* 46 932 46 932 58 444 64 865 84 790 112 683 112 683

2. területi csoport

23 éves korig 109 152 109 152 134 372 166 856 232 428 308 289 308 289

24-29 éves korig 77 879 77 879 100 880 125 091 183 602 243 323 243 323

30-34 éves korig 33 911 33 911 39 237 48 471 64 887 74 383 74 383

35-54 éves korig 30 829 30 829 35 671 44 064 58 988 67 622 67 622

55 éves kortól 30 020 30 020 34 735 42 908 57 440 65 847 65 847

Cég* 35 607 35 607 41 200 50 894 68 131 78 102 78 102

3. területi csoport

23 éves korig 71 423 71 423 92 608 111 977 159 996 236 664 236 664

24-29 éves korig 50 036 50 036 68 195 72 634 108 749 171 496 171 496

30-34 éves korig 25 934 25 934 32 258 45 330 60 300 74 110 74 110

35-54 éves korig 23 576 23 576 29 326 41 209 54 819 67 372 67 372

55 éves kortól 22 957 22 957 28 556 40 128 53 379 65 604 65 604

Cég* 27 230 27 230 33 871 47 597 63 316 77 815 77 815

4. területi csoport

23 éves korig 65 774 65 774 85 546 103 099 147 487 218 103 218 103

24-29 éves korig 46 203 46 203 62 747 66 783 100 275 158 180 158 180

30-34 éves korig 24 036 24 036 29 729 39 638 54 834 68 523 68 523

35-54 éves korig 21 850 21 850 27 026 36 035 49 849 62 293 62 293

55 éves kortól 21 277 21 277 26 317 35 088 48 542 60 658 60 658

Cég* 25 237 25 237 31 216 41 620 57 576 71 949 71 949

5. területi csoport

23 éves korig 51 651 51 651 71 221 88 976 112 380 163 829 163 829

24-29 éves korig 35 308 35 308 47 010 51 045 74 853 126 504 126 504

30-34 éves korig 20 663 20 663 26 987 33 523 40 734 55 762 55 762

35-54 éves korig 18 784 18 784 24 534 30 475 37 031 50 693 50 693

55 éves kortól 18 291 18 291 23 890 29 675 36 059 49 362 49 362

Cég* 21 696 21 696 28 337 35 199 42 771 58 550 58 550

*minden nem természetes személy

Hengerméret szerinti korrekció 15 kW-ig 16-37 kW 38-50 kW 51-70 kW 71-100 kW 101-180 kW 181 kW-tól

850 cm3-ig 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00

851-1150 cm3 1,30 1,10 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00

1151-1500 cm3 1,60 1,00 1,00 1,00 0,77 1,00 1,00

1501-2000 cm3 2,10 2,00 1,10 1,10 1,00 0,75 0,75

2001 cm3-től 3,10 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00



INDULÓ DÍJ MEGHATÁROZÁSA:
Az induló díj megállapításához határozza meg a szerződő lakcíme alapján a területi 
besorolást, életkora alapján az életkor csoportot (a díjszámításokban a szerződő 
életkorát a következőképpen kell meghatározni: életkor = 2012 – születési év), a 
biztosítandó jármű kW-ban megadott teljesítménye alapján a teljesítmény kategóriát 
és hengermérete alapján a hengerméret kategóriát. A jármű teljesítmény és hen-
germéret adatait a forgalmi engedélyből kell megállapítani, ajánlat csak a forgalmi 
engedélyben szereplő adatokkal vehető fel. Amennyiben a forgalmi engedélyben a 
ténylegestől eltérő adatok kerültek bejegyzésre, akkor azok csak a forgalmi enge-
délyben történt módosítás után, de annak hatályával vehetők figyelembe. A meg-
állapított adatok alapján válassza ki a táblázatból az alapdíjat, illetve a korrekciós 
szorzót, amelyeket összeszorozva megkapja az induló díjat.

KEDVEZMÉNYEK ÉS DÍJKORREKCIÓK SZEMÉLYGÉPKOCSIK ESETÉN:
I. A következő pontokban meghatározott, összevonható kedvezmények összegé-

vel, de legfeljebb 25%-kal csökkenteni kell a fenti tábla alapján meghatározott 
induló díjat.
1) 10% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő bármilyen díjfizetési 

mód esetén éves díjfizetési gyakoriságot választ.
2) 10% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő a díjat csoportos 

díjbeszedési megbízás útján, vagy elektronikusan, online bankkártyás fize-
téssel egyenlíti ki, amennyiben nem éves díjfizetést választ.

3) 5% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő a díjat banki átutalás 
útján fizeti, amennyiben nem éves díjfizetést választ.

4) 10% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő takarékszövetkezeti 
folyószámláról fizeti a díjat. Utalás esetén a bankszámlaszámot, vagy leg-
alább a bankszámlaszám első 3 számjegyét meg kell adni.

5) 5% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő a jelen díjszabásban 
felsorolt takarékszövetkezetnél köti meg biztosítását, vagy korábban kötött 
szerződésén jogosult volt erre a kedvezményre, mert a SIGNAL Biztosító Zrt-
vel szerződött takarékszövetkezetnél kötötte biztosítását.

6)  20% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződőnek a szerződéskö-
tés időpontjában 14 év alatti gyermeke van, vagy ha korábban kötött szer-
ződésen jogosult volt, vagy jogosulttá vált erre a kedvezményre, és azt a 
szerződésen érvényesíti, vagy érvényesítette. A kedvezmény igazolásához 
a gyermek lakcímkártyájának, vagy születési anyakönyvi kivonatának máso-
latát kell elküldeni, vagy meg kell adni a gyermek nevét, születési dátumát, 
valamint az anyja nevét.

7) 15% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő a szerződéskötés 
időpontjában szakszervezet tagja, vagy a SIGNAL Biztosító Zrt-nél a szerző-
déskötés időpontjában szakszervezeti balesetbiztosítással rendelkezik, vagy 
ha korábban kötött szerződésen jogosult volt, vagy  jogosulttá vált erre a 
kedvezményre, és azt a szerződésen érvényesíti, vagy érvényesítette. A ked-
vezmény igazolásához a szakszervezeti tagságot igazoló dokumentum, vagy 
annak másolata, vagy a balesetbiztosítás azonosítójának megadása szüksé-
ges. A 2011. előtt kötött szerződésen érvényesített MAKASZ kártyával ren-
delkező szerződőnek, vagy az IPOSZ tag szerződőnek nyújtott kedvezmény 
megszűnt, vagy átalakult szakszervezeti tagoknak nyújtott kedvezménnyé, 
amennyiben a szerződésen még nem volt ilyen kedvezmény érvényesítve.  

8) 15% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő vagy házastársa a 
szerződéskötés időpontjában közszolgálati dolgozó, vagy ha korábban kö-
tött szerződésen jogosult volt, vagy jogosulttá vált erre a kedvezményre, és 
azt a szerződésen érvényesíti, vagy érvényesítette. Közszolgálati dolgozónak 
minősül a kormánytisztviselő, a köztisztviselő, a közalkalmazott, a hivatásos 
(rendvédelmi, fegyveres) szolgálatok, a bíróságok, és az ügyészségek dolgo-
zója. A kedvezmény igazolásához a közszolgálati jogviszonyt igazoló doku-
mentum másolata szükséges.

9) 15% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő a szerződéskötés 
időpontjában nyugdíjas, vagy ha korábban kötött szerződésen  jogosult volt, 
vagy jogosulttá vált erre a kedvezményre, és azt a szerződésen érvényesíti, 
vagy érvényesítette. A kedvezmény igazolásához a nyugdíjazonosító törzs-
szám megadása szükséges.

10) 15% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a  szerződő mozgáskorlátozott, 
vagy ha korábban kötött szerződésen jogosult volt, vagy jogosulttá vált erre a 
kedvezményre, és azt a szerződésen érvényesíti, vagy érvényesítette. A ked-
vezmény igazolásához a mozgáskorlátozottságot igazoló dokumentum, vagy 
annak másolata szükséges.

II. Az I. pontban meghatározott kedvezménnyel csökkentett induló díjat az alábbi 
kedvezmények csökkentik. Ezek a kedvezmények már nem adódnak össze, ha-
nem külön-külön kell megszorozni velük a díjat.
1) 10% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő, vagy a vele egy 

háztartásban élő közeli hozzátartozója a szerződéskötés időpontjában (de 
legkésőbb a kockázatviselés kezdetekor) rendelkezik a SIGNAL Biztosító 

Zrt-nél összességében legalább 15.000 Ft éves díjú biztosításokkal, vagy ha 
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással együtt CASCO biztosítást is köt 
a SIGNAL Biztosító Zrt-nél, vagy ha korábban kötött szerződésen jogosult 
volt, vagy jogosulttá vált erre a kedvezményre, és azt a szerződésen érvénye-
síti, vagy érvényesítette. A jelen pont szerinti kedvezmény igénybe vételénél 
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések nem vehetők figye-
lembe. A kedvezmény igazolásához a SIGNAL Biztosítónál élő szerződések 
azonosító számát kell megadni.

2) 10% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő nem tudja a II./1) 
szerinti kedvezményt igénybe venni, de 2011-ben rendelkezett más biztosító-
nál lakásbiztosítással, és a szerződés hatályban létét a 2011-re érvényes, év-
fordulóra kapott kötvény, vagy az értékkövetési (index) értesítő másolatával 
igazolja, vagy ha korábban kötött szerződésen jogosult volt, vagy jogosulttá 
vált erre a kedvezményre, és azt a szerződésen érvényesíti, vagy érvényesí-
tette. Amennyiben a szerződő később a II./1) szerinti kedvezményre jogosult-
tá válik, és kéri annak alkalmazását a szerződésen, akkor annak hatályba 
lépésével ez a kedvezmény megszűnik.

3) 5% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő az ajánlaton hozzájá-
rulását adta ahhoz, hogy a biztosító a szerződése megkötésével, kezelésével, 
megszűnésével kapcsolatos és írásbeli alakisághoz nem kötött kommunikációt 
(kötvény, számla, felszólító, egyéb értesítő levél, díjigazolás, törlésértesítő stb. 
küldése) elektronikus úton folytathatja, ennek megkezdéséről a biztosító a szer-
ződőt az általa megadott elektronikus elérhetőségek egyikén tájékoztatja. A hoz-
zájárulással együtt a szerződő az ajánlat aláírásával az alábbiakat vállalja:

 A biztosítási díjat csoportos beszedési megbízással, vagy elektronikusan, 
online bankkártyás fizetéssel egyenlíti ki, pontosan, a valóságnak megfele-
lően adja meg az e-mail cím elérhetőségét, és mobiltelefonszámát. Az elekt-
ronikus úton kiküldött dokumentumokat a levélben foglalt tájékoztatásnak 
megfelelően kinyomtatja. A biztosítási díjfizetés elmaradása esetén, a fede-
zet folyamatos fenntartása érdekében a hátralékot befizetési csekk hiányá-
ban is elektroni kusan, online bankkártyás fizetéssel, vagy a Magyar Takarék-
bank Zrt-nél vezetett 11500092-11041623-00000000 számú bankszámlára 
történő átutalással rendezi.
Az e-mail címében és/vagy a mobiltelefonszámában bekövetkezett változást 
– az információk illetéktelen személyhez jutásának elkerülése érdekében – 
köteles azonnal módosítani az ügyfélportálon, vagy bejelenteni a biztosító 
internetes, vagy telefonos ügyfélszolgálatán. A változást a biztosító a mun-
kaidő végéig történt bejelentése esetén a következő munkanap végéig, míg 
a munkaidő vége után beérkezetteket 2 munkanapon belül hajtja végre. Az 
adatok valótlanságából, hiányosságából vagy a változás bejelentésének el-
mulasztásából eredő esetleges károkért, hátrányos jogkövetkezményekért, 
avagy a kívánt joghatások elmaradásáért a biztosító nem vállal felelősséget. 
Ha a biztosítási szerződés fennállásával kapcsolatos bármely dokumentum 
nem érkezik meg a szerződőhöz, akkor azt a pótlás érdekében haladéktala-
nul jelezni kell a biztosító internetes ügyfélszolgálati elérhetőségén.

4) 2% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő megadja a saját haszná-
latában lévő és élő mobiltelefonszámát. A kedvezmény nem választható, illetve 
megszűnik, ha a II./3) szerinti kedvezményt is igénybe veszi a szerződő.

5) 5% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő  a szerződéskötés 
időpontjában a jelen díjszabásban felsorolt szervezet munkavállalója, vagy 
szerződött függő biztosításközvetítője, vagy annak regisztrált alügynöke, 
vagy ezek valamelyikének közeli hozzátartozója. Ez a kedvezmény jár, ha a 
szerződő a  korábban kötött szerződésen jogosult volt, vagy jogosulttá vált 
erre a kedvezményre, és azt a szerződésen érvényesíti, vagy érvényesítette. 
A kedvezmény igazolásaként a munkáltató szervezet nevét, vagy a biztosítás-
közvetítői regisztrációs számot kell megadni.

6) 5% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő  a szerződéskötés 
időpontjában rendelkezik Coop Klub törzsvásárlói kártyával. Ez a kedvez-
mény jár, ha a szerződő a  korábban kötött szerződésen jogosult volt, vagy 
jogosulttá vált erre a kedvezményre, és azt a szerződésen érvényesíti, vagy 
érvényesítette. A kedvezmény igazolásaként a kártyaszámot kell megadni.

III. A II. pontban meghatározott kedvezménnyel csökkentett induló díjat az alábbi 
díjkorrekciós tényezők módosítják. A tényezőkhöz tartozó szorzók nem adódnak 
össze, külön-külön kell megszorozni velük a díjat.
1) A díjat az alábbiak kivételével meg kell szorozni a külön táblában szereplő, 

2012-re vonatkozó bonus-malus besorolás szerinti alap szorzóval. A bonus-
malus fokozathoz tartozó károkozói szorzókat kell alkalmazni, ha 
a) a biztosítónál már korábban megkötött szerződés évfordulóján a bonus-

malus léptetés szabályai szerint az új biztosítási időszakra megállapított 
bonus-malus besorolás a korábbi biztosítási időszakhoz képest romlik,

b) a biztosítónál az évfordulóra felmondott szerződés miatt kötnek új szerződést, 
és a bonus-malus léptetés szabályai szerint az új biztosításhoz megállapított 
bonus-malus besorolás az előző szerződésnél alkalmazotthoz képest romlik,



Bonus-malus szorzók

Besorolás Alap szorzó Károkozói szorzó

B10 0,500 0,750

B09 0,550 0,825

B08 0,600 0,900

B07 0,650 0,975

B06 0,700 1,050

B05 0,750 1,125

B04 0,800 1,200

B03 0,850 1,275

B02 0,900 1,350

B01 0,950 1,425

A00 1,000 1,500

M01 1,150 1,725

M02 1,350 2,025

M03 1,600 2,400

M04 2,000 3,000

TERÜLETI BESOROLÁS

1. területi csoportba tartozó települések: Budapest V., VI., VII., VIII., IX., X., XVI., XVII., 
XIX., XX., XXI., és XXIII. kerülete

2. területi csoportba tartozó települések: Budapest I., II., III., IV., XI., XII., XIII., XIV., XV., 
XVIII. és XXII. kerülete, valamint Pest megye következő települései: Budakalász, Budake-
szi, Budaörs, Csobánka, Csömör, Diósd, Dunaharaszti, Dunakeszi, Ecser, Érd, Fót, Gyál, 
Halásztelek, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Nagykovácsi, Nagytarcsa, Pécel, Pilisboros-
jenő, Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Pomáz, Remeteszőlős, Solymár, Szada, Szentendre, 
Szigetszentmiklós, Tárnok, Törökbálint, Üllő, Üröm, Vecsés

3. területi csoportba tartozó települések: Pest megye következő települései: Alsó-
némedi, Áporka, Aszód, Bag, Biatorbágy, Budajenő, Bugyi, Csévharaszt, Csomád, Csö-
rög, Dány, Délegyháza, Dobogókő, Domony, Dunabogdány, Dunavarsány, Erdőkertes, 
Felsőpakony, Galgagyörk, Galgamácsa, Gomba, Göd, Gödöllő, Gyömrő, Herceghalom, 
Hévízgyörk, Iklad, Inárcs, Isaszeg, Kakucs, Kartal, Kiskunlacháza, Kismaros, Kisnéme-
di, Kisoroszi, Kosd, Leányfalu, Maglód, Majosháza, Mende, Monor, Monorierdő, Nagy-
maros, Ócsa, Őrbottyán, Páty, Penc, Perbál, Péteri, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszántó, 
Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pócsmegyer, Pusztazámor, Püspökhatvan, Püspökszi-
lágy, Rád, Sóskút, Sülysáp, Százhalombatta, Szigetcsép, Szigethalom, Szigetmonostor, 
Szigetszentmárton, Szigetújfalu, Sződ, Sződliget, Tahitótfalu, Taksony, Telki, Tinnye, Tök, 
Tököl, Úri, Vác, Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácrátót, Valkó, Vasad, Ve-
resegyház, Verőce, Visegrád, Zebegény

4. területi csoportba tartozó települések: Békéscsaba, Eger, Kecskemét és Salgótar-
ján kivételével a megyeszékhelyek

5. területi csoportba tartozó települések: A fenti csoportokban nem szereplő tele-
pülések.

c) a biztosítónál megkötött új szerződésnél a bonus-malus léptetés szabályai 
szerint nem módosul a bonus-malus besorolás, de a szerződés kártörté-
neti adatai között legalább 1 darab kár feltüntetésre került.

2) 100% pótdíjat kell alkalmazni taxi, bérgépjármű, oktatási célra, veszélyes 
anyag-szállításra, nemzetközi áru és személyfuvarozásra is használt jármű-
vek esetén.

A kapott díjat kerekítse a normál kerekítés szabályai szerint egész számra. Ezt osz-
sza el a gyakoriságnak megfelelően, majd a kapott gyakorisági díjat kerekítse a 
normál kerekítés szabályai szerint egész számra.

A szerződő az egyes kedvezmények jogosságát a bizonyítás általános szabályai 
szerint a díjszabásban meghatározottakon túl egyéb módon is igazolhatja.
Korábban kötött szerződés: a SIGNAL Biztosító Zrt-nél 2012. január 01. napját meg-
előző kockázatviselés kezdetű, és folyamatos díjfizetéssel hatályban tartott kötelező 
gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés, mely szerződés évfordulóra felmondás 
útján nem kerül megszüntetésre a szerződő részéről.
Díjfizetési mód és gyakoriság csak biztosítási évfordulótól módosítható. Havi 
díjfizetési gyakorisággal új szerződés nem köthető, korábban kötött szerződésnél 
havi díjfizetési gyakoriság nem kérhető.

AZ I./5)  PONT SZERINTI KEDVEZMÉNYT AZ ALÁBBI TAKARÉKSZÖVETKE-
ZETEKBEN ÉS PÉNZINTÉZETEKBEN (VAGY EZEK ESETLEGES JOGUTÓD-
JÁNÁL) LEHET ÉRVÉNYESÍTENI:
ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet, AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet, 
ALBA Takarékszövetkezet, Alföld Takarék Szövetkezeti Hitelintézet, Alsónémedi és 
Vidéke Takarékszövetkezet, Bácska Takarékszövetkezet, Bak és Vidéke Takarékszö-
vetkezet, Bakonyvidéke Takarékszövetkezet, Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet, 
Balatonföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet, Balmazújváros és Vidéke Takarékszö-
vetkezet, Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet, Biatorbágy és Vidéke Takarékszö-
vetkezet, Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet, Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet, 
Borotai Takarékszövetkezet, Borsod Takarék Takarékszövetkezet, Bükkalja Takarék-
szövetkezet, Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezet, Dél-Dunántúli Regionális 
Bank Zrt., Dél-Pest megyei Takarékszövetkezet, Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetke-
zet,  Drávamenti Takarékszövetkezet, Duna Takarékszövetkezet, Dunakanyar Taka-
rékszövetkezet, Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet, Eger és Környéke Taka-
rékszövetkezet, Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet, Ercsi és Vidéke Körzeti 
Takarékszövetkezet, Érd és Vidéke Takarékszövetkezet, Észak-Tolna megyei Taka-
rékszövetkezet, Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet, Felsőzsolca és 
Vidéke Takarékszövetkezet, Fókusz Takarékszövetkezet, Főnix Takarékszövetkezet, 
Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet, Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet, 
Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet, Gyulai Takarékszövetkezet, Hajdú Takarék Ta-
karékszövetkezet, Hajdúdorog és Vidéke Taka rék szövetkezet, Hajós és Vidéke Taka-
rékszövetkezet, Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet, Hévíz és Vidéke Takarékszö-
vetkezet, Hodász-Porcsalma Takarékszövetkezet, Jászárokszállás és Vidéke Körzeti 
Takarékszövetkezet, Jász-Takarék szövet kezet, Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszö-
vetkezet, Kaposmenti Takarékszövetkezet, Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet, 
Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet, Kincsem Hungária Szövetkezet, Kinizsi Bank 
Zrt., Kisdunamenti Takarékszövetkezet, Kiskunfélegyházi Takarékszövetkezet, Kis-
Rába menti Takarékszövetkezet, Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet, Kondo-

rosi Takarékszövetkezet, Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet, Környe-Bokod 
Takarékszövetkezet, Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet, Lakiteleki Ta-
karékszövetkezet, Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet, Lövő és Vidéke Takarék-
szövetkezet, Mecsekvidéke Takarékszövetkezet, Mohácsi Takarék Bank Zrt., Monor 
és Vidéke Takarékszövetkezet, Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet, Nagykáta 
és Vidéke Takarékszövetkezet, Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet, Nyúl 
és Vidéke Takarékszövetkezet, Örkényi Takarékszövetkezet, Pannon Takarék Bank 
Zrt., PARTISCUM XI Takarékszövetkezet, Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet, Pilis-
vörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet, PILLÉR Takarékszövetkezet, Polgári Taka-
rékszövetkezet, Rábaközi Takarékszövetkezet, Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet, 
Rakamaz és Vidéke Takarékszövetkezet, Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet, 
Rétköz Takarékszövetkezet, Ricse és Vidéke Taka rékszövetkezet, Rónasági Takarék-
szövetkezet, Rum és Vidéke Takarékszövetkezet, Sajó völgye Takarékszövetkezet, 
Solt és Vidéke Takarékszövetkezet, Somogy Takarékszövetkezet, Szabadszállás és 
Vidéke Takarékszövetkezet, Szabolcs Takarékszövetkezet, Szarvas és Vidéke Taka-
rékszövetkezet, Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet, Szatymaz és Vidéke Takarék-
szövetkezet, Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet, Szegvár és Vidéke Takarék-
szövetkezet, Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet, Szentgál és Vidéke 
Takarékszövetkezet, Takarék Szövetkezeti Hitelintézet, Téti Takarékszövetkezet, TI-
SZA Takarékszövetkezet, Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet, Tiszavasvári 
Takarékszövetkezet, Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet, Turai Takarékszövetkezet, 
Újszász és Vidéke Körzeti Taka rék szövetkezet, Vámosgyörk és Vidéke Takarékszö-
vetkezet, Veresegyház és Vidéke Taka rék szövetkezet, Völgység-Hegyhát Takarék-
szövetkezet, Zemplén Takarékszövetkezet, Zirci Takarékszövetkezet

A II./5) PONT SZERINTI KEDVEZMÉNY AZ ALÁBBI SZERVEZETEK MUNKA-
VÁLLALÓIRA TERJED KI:
Bármely Magyarországon működő takarékszövetkezet
SIGNAL Biztosító Zrt.



Egyéb járművek éves díjai (Ft)

Területi besorolás
Életkor

30 éves kor alatt 30 éves kor és afelett Nem természetes személy

Tehergépkocsi

3,5 t össztömegig

1. területi csoport 199 920 199 920 199 920

2. területi csoport 199 920 199 920 199 920

3. területi csoport 199 920 61 680 72 480

4. területi csoport 199 920 51 600 61 680

5. területi csoport 199 920 39 840 50 400

3,5 t össztömeg felett 12 t-ig
1-5. területi csoport

399 840

12 t össztömeg felett 600 000

Motorkerékpár

12 kW teljesítményig
1-2. területi csoport 24 000 7 200 24 000

3-5. területi csoport 24 000 5 280 24 000

13 kW-tól 35 kW teljesítményig
1-2. területi csoport 24 000 9 840 24 000

3-5. területi csoport 24 000 7 460 24 000

36 kW-tól 70 kW teljesítményig
1-5. területi csoport

60 000 60 000 60 000

70 kW teljesítmény felett 60 000 60 000 60 000

Segédmotoros kerékpár
1-2. területi csoport 9 600 4 800 9 600

3-5. területi csoport 9 600 3 600 9 600

Négykerekű segédmotoros kerékpár

1-5. területi csoport

12 000

Busz

10 - 19 férőhelyig 199 920

20 - 42 férőhelyig 399 840

43 - 79 férőhelyig 399 840

80 férőhelytől 600 000

Trolibusz 600 000

Vontató 900 000

Pótkocsi, utánfutó

0,75 t össztömegig 2 460

0,75 t össztömeg felett 3,5 t-ig 2 460

3,5 t össztömeg felett 10 t-ig 4 520

10 t össztömeg felett 4 520

Mezőgazdasági vontató 16 320

Lassújármű, munkagép 11 880

Össztömeg: megengedett legnagyobb össztömeg

ALAPDÍJ MEGHATÁROZÁSA:
Az alapdíj megállapításához határozza meg a szerződő lakcíme alapján a területi beso-
rolást, életkora alapján az életkor csoportot (a díjszámításokban a szerződő életkorát a 
következőképpen kell meghatározni: életkor = 2012 – születési év), a biztosítandó jármű 
fajtáját, illetve ettől függően a biztosítandó jármű kW-ban megadott teljesítménye alap-
ján a teljesítmény kategóriát, az össztömege alapján az össztömeg kategóriát, férőhelye 
alapján a férőhely kategóriát. A járműre vonatkozó adatokat a forgalmi engedélyből kell 
megállapítani, ajánlat csak a forgalmi engedélyben szereplő adatokkal vehető fel. Ameny-
nyiben a forgalmi engedélyben a ténylegestől eltérő adatok kerültek bejegyzésre, akkor 
azok csak a forgalmi engedélyben történt módosítás után, de annak hatályával vehetők 
figyelembe. A megállapított adatok alapján válassza ki a táblázatból az alapdíjat.

EGYÉB GÉPJÁRMŰVEK DÍJKORREKCIÓI:
Az alapdíjat az alábbi díjkorrekciós tényezők módosítják. A tényezőkhöz tartozó 
szorzók nem adódnak össze, külön-külön kell megszorozni velük a díjat.
1) Az alapdíjat a 2) pontban leírt teherautókra vonatkozó kivétellel teherautó, mo-

torkerékpár, busz, vontató, és mezőgazdasági vontató esetén meg kell szorozni 
a külön táblában szereplő, 2012-re vonatkozó bonus-malus besorolás szerinti 
alap bonus-malus szorzóval.  

2) Teherautók esetén a bonus-malus fokozathoz tartozó károkozói szorzókat kell 
alkalmazni, ha 
a) a biztosítónál már korábban megkötött szerződés évfordulóján a bonus-

malus léptetés szabályai szerint az új biztosítási időszakra megállapított 
bonus-malus besorolás a korábbi biztosítási időszakhoz képest romlik,

b) a biztosítónál az évfordulóra felmondott szerződés miatt kötnek új szerződést, 
és a bonus-malus léptetés szabályai szerint az új biztosításhoz megállapított 
bonus-malus besorolás az előző szerződésnél alkalmazotthoz képest romlik,

c) a biztosítónál megkötött új szerződésnél a bonus-malus léptetés szabályai 
szerint nem módosul a bonus-malus besorolás, de a szerződés kártörténeti 
adatai között legalább 1 darab kár feltüntetésre került.

3) 100% pótdíjat kell alkalmazni taxi, bérgépjármű, oktatási célra, veszélyes anyag-
szállításra, nemzetközi áru és személyfuvarozásra is használt járművek esetén.

A kapott díjat kerekítse a normál kerekítés szabályai szerint egész számra. Ezt 
ossza el a gyakoriságnak megfelelően, majd a kapott gyakorisági díjat kerekítse a 
normál kerekítés szabályai szerint egész számra.
Csak éves díjfizetési gyakoriság válaszható motorkerékpár, segédmotoros kerék-
pár, pótkocsi, utánfutó esetén. Havi díjfizetési gyakoriság nem választható.



Flotta járművek éves díjai (Ft)

Területi besorolás

1-2. területi csoport 3-5. területi csoport

Személygépkocsi

37 kW teljesítményig 50 400 36 960

38 kW-tól 50 kW teljesítményig 64 800 44 160

51 kW-tól 70 kW teljesítményig 74 400 53 760

71 kW-tól 100 kW teljesítményig 86 400 63 360

101 kW-tól 180 kW teljesítményig 98 400 70 560

180 kW teljesítmény felett 98 400 70 560

Tehergépkocsi

3,5 t össztömegig 110 400 70 080

3,5 t össztömeg felett 12 t-ig 228 000 160 320

12 t össztömeg felett 600 000 480 000

Motorkerékpár

12 kW teljesítményig 10 080 7 920

13 kW-tól 35 kW teljesítményig 13 440 10 320

36 kW-tól 70 kW teljesítményig 18 240 14 400

70 kW teljesítmény felett 54 240 36 000

Segédmotoros kerékpár 10 320 7 200

Négykerekű segédmotoros kerékpár 24 000 24 000

Busz

10 - 19 férőhelyig 100 800 79 200

20 - 42 férőhelyig 960 000

43 - 79 férőhelyig 960 000

80 férőhelytől 960 000

Trolibusz 960 000

Vontató 1 260 000

Pótkocsi, utánfutó

0,75 t össztömegig 3 360

0,75 t össztömeg felett 3,5 t-ig 4 080

3,5 t össztömeg felett 10 t-ig 4 080

10 t össztömeg felett 6 000

Mezőgazdasági vontató 17 280

Lassújármű, munkagép 13 920

Össztömeg: megengedett legnagyobb össztömeg

Határozott tartamú szerződések havi díjai (Ft)

Személygépkocsi 50 000

Tehergépkocsi, vontató, busz, trolibusz, P rendszám 150 000

Motorkerékpár, pótkocsi, utánfutó, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, munkagép 10 000
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Gépjárműflotta: ugyanazon – egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiség 
nélküli gazdasági társaság – szerződő üzemben tartó által biztosított gépjármű-
vek együttesen kezelt csoportja, ha ezen gépjárművek darabszáma eléri az ötöt.

ALAPDÍJ MEGHATÁROZÁSA:
Az alapdíj megállapításához határozza meg a szerződő székhelyének címe alap-
ján a területi besorolást, a biztosítandó jármű fajtáját, illetve ettől függően a bizto-
sítandó jármű kW-ban megadott teljesítménye alapján a teljesítmény kategóriát, 
az össztömege alapján az össztömeg kategóriát, férőhelye alapján a férőhely ka-
tegóriát. A járműre vonatkozó adatokat a forgalmi engedélyből kell megállapítani, 
ajánlat csak a forgalmi engedélyben szereplő adatokkal vehető fel. Amennyiben 
a forgalmi engedélyben a ténylegestől eltérő adatok kerültek bejegyzésre, akkor 
azok csak a forgalmi engedélyben történt módosítás után, de annak hatályával 
vehetők figyelembe. A megállapított adatok alapján válassza ki a táblázatból az 
alapdíjat.

AZ ALAPDÍJ KORREKCIÓI:
Az alapdíjat az alábbi díjkorrekciós tényezők módosítják. A tényezőkhöz tartozó 
szorzók nem adódnak össze, külön-külön kell megszorozni velük a díjat.
1) 50% kedvezményt kell alkalmazni az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:

a) a szerződő nem rendelkezik másik, a SIGNAL Biztosító Zrt-nél kötött flotta 
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással, és

b) a flotta létszáma maximum 25 db jármű, de legfeljebb 2 kisbusz (19 férőhe-
lyig) vagy 2 közepes teherautó (3,5t-12t) van a flottában, és

c) a szerződő az ajánlat aláírásával egyidejűleg bizonyítja vagy vállalja, hogy a 
flottaszerződés kockázatviselését követő 3 hónapon belül a megkötött flotta  
éves díjának 150%-ában, de minimum 30.000 Ft éves díj értékben a SIGNAL 
Biztosító Zrt-nél vagyon, casco, élet és/vagy baleset biztosítással rendelkezik.

d) Ha a szerződő a kedvezményt már másik (akár ugyanazon állományra kö-
tött) szerződésen igénybe vette, de az a szerződés bármilyen okkal meg-
szűnt, a kedvezmény akkor vehető igénybe a megszűnt szerződés évfor-
dulója előtt kezdődő szerződésnél, ha a szerződő rendelkezik a SIGNAL 
Biztosító Zrt-nél a 1)/c) pontban meghatározott biztosításokkal.

A szerződő és a biztosító egyező akarattal kijelenti, hogy amennyiben a 
tárgyi szerződés létrejöttét követő 3 hónapon belül a jelen pontban meg-
határozott, kedvezményre jogosító biztosítási szerződések nem kerültek 
megkötésre vagy azok bármely okból megszűntek, akkor a tárgyi flottaszer-
ződés a kockázat viselés kezdetét követő 3. hónap kockázatviselés kezde-
tével azonos napjának 0. órájában a felek közös megegyezése jogcímén 
automatikusan, minden más jogcselekmény nélkül megszűnik. Szerződő 
tudomással bír arról, hogy ebben az esetben a megszűnés időpontjában 
kezdődő kockázatviseléssel új szerződést kell kötnie.

2) Az 1) pontban meghatározott kedvezmény helyett 70% kedvezményt kell al-
kalmazni, ha teljesülnek az 1) pontban leírt feltételek, de a szerződő TEÁOR 
szerinti főtevékenysége kódjának első két számjegye 01, 02 vagy 03.

3) 100% pótdíjat kell alkalmazni, ha flottában akár egy taxiként, bérgépjárműként 
(rent-a-car), oktatási célra, veszélyes anyag-szállításra is használt jármű van.  
A pótdíjat a flotta minden járművénél figyelembe kell venni.

4) 100% pótdíjat kell alkalmazni, ha a szerződő tevékenységi körébe tartozik a 
belföldi vagy nemzetközi áru vagy személyfuvarozás, vagy betegszállítás. Saját 
áru szállítása nem számít fuvarozásnak.

5) 100% pótdíjat kell alkalmazni, ha a flotta létszáma kötéskor meghaladja a 35 
darabot.

Az 1)-5) pontokban meghatározottakkal korrigált díjat kerekítse a normál kerekí-
tés szabályai szerint egész számra.
A bonus-malus besoroláshoz tartozó szorzó minden fokozat esetén 1,0, ezért a 
díjszámítás során azt nem kell figyelembe venni.
Az egyes járműfajtáknál kiszámolt díjat szorozza meg a kategóriába tartozó jár-
művek számával, majd a kapott értékeket adja össze. Az így kapott érték a flotta 
éves díja a számításnál figyelembe vett állomány esetén.
30.000 Ft éves díj alatt havi díjfizetés nem választható.
A bonus-malus fokozatok nyilvántartása, kezelése a 21/2011. (VI.10.) NGM rende-
letben foglaltak szerint történik.


