A gépjárművel való közlekedés „veszélyes üzem”, az esetleges
balesetekben az utasok és a gépjárművek is komolyan
megsérülhetnek. A mások vagyonában okozott károkra és személyi
sérülésekre minden gépjármű üzemben tartója (tulajdonosa) köteles
gépjármű-felelősségbiztosítást (röviden: KGFB-t) kötni, és annak
díját fizetni. Nem mindegy azonban, mekkora ez a díj.
Évente egyszer lehetőségünk van biztosításunkat felülvizsgálni és
biztosítót váltani.

Biztosítási évforduló
Ha már rendelkezik KGFB-szerződéssel, az alábbiakra
érdemes figyelnie:

•

A biztosítási szerződés jellemzően határozatlan idejű, de a
biztosítási időszak egy év. A biztosítóváltásra általában évente egy alkalommal, a biztosítási szerződés évfordulóján van
mód. Ha ezt elmulasztja, legközelebb egy év múlva mondhatja fel a szerződést. (Közös megegyezéssel ugyanakkor egyéni
megszűnési időpontban is megállapodhat a biztosítóval.)

•

A biztosítási évfordulót (pl. december 31.) a biztosítást igazoló okirat (kötvény) tartalmazza, erre kell figyelnie, ha biztosítót akar váltani.

Tájékozódás a KGFB-tarifákról

•

A biztosítási díjat a biztosítási időszak kezdő napján aktuális tarifa alapján kell fizetni.

•

A következő biztosítási évre automatikusan a jelenlegi biztosítója által meghirdetett díj lesz érvényes, amennyiben Ön
nem szerződik át más szolgáltatóhoz.

•

Biztosítója a biztosítási szerződés évfordulóját
megelőző 50. napig írásban értesíti Önt az új biztosítási évre fizetendő díjról.

•

Ennek ismeretében érdemes áttekintenie a többi
biztosító kínálatát is, mert elképzelhető, hogy egy
másik szolgáltató kedvezőbb díjat vagy szolgáltatást hirdetett.

2

•

A biztosítók díjtarifáikat a Magyar Nemzeti Bank honlapján
(www.mnb.hu), saját honlapjukon, továbbá a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) honlapján teszik közzé.

•

A biztosítók bármikor hirdethetnek díjtarifát, azzal a megkötéssel, hogy az adott díjtarifa a meghirdetéstől számított
60. napot követő, előre meghatározott naptól alkalmazandó.
Egy napon egy biztosítónak csak egy tarifája lehet érvényben.
Ez azt jelenti, hogy amennyiben a biztosítási évforduló december 31. napja, akkor a tárgyév november 2. napjáig meghirdetett díjtarifa lesz érvényes a szerződésére.

•

A szerződések csak a biztosítási időszak kezdő napján érvényes díjtarifa szerint köthetők meg.
A különböző biztosítók eltérő időpontokban hirdetnek
díjtarifát, így ahhoz, hogy a legkedvezőbbet válassza,
körültekintően kell tájékozódnia.
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Tippek a megfelelő díjtarifa
kiválasztásához

3.

Az értesítés után mintegy 20 nap áll rendelkezésére arra,
hogy alaposan tájékozódjon, és jelenlegi szerződését - legkésőbb a biztosítási évfordulót megelőző 30. napig - felmondja.

Az egyes díjtarifák összehasonlításában segítenek a
MABISZ (www.mabisz.hu) honlapján, valamint a biztosítási alkuszok internetes oldalain található díj-összehasonlító oldalak.

Példa: Ha a szerződés kezdő napja január 1., a felmondásnak legkésőbb december 1-jéig kell a biztosítóhoz beérkeznie,
amely így december 31-én (a szerződés évfordulóján) 24 órakor megszűnik.

Mindig a biztosítási időszak kezdő napján érvényes díjtarifákat kell összehasonlítani.

4.

Akár
jelentős
különbségek
is
lehetnek
az
egyes biztosítók díjai és szolgáltatásai között.
Vegye figyelembe az Ön számára elérhető kedvezményeket is (pl. gyermekek száma, kedvezményre jogosító
hivatás stb.)!

A felmondást követően az új időszakra új szerződést kell
kötnie a kiválasztott biztosítóval. Figyeljen arra, hogy az új biztosítóval szerződést legkorábban a biztosítási időszak kezdetét
megelőzően 60 nappal köthet.

5.

Az új szerződésre az a díjtarifa lesz érvényes, amely a biztosítási időszak kezdő napján alkalmazandó.

6.

Az új szerződést a biztosítási évforduló előtt kösse meg! Ne
feledje a díjat rendezni!

A díjtarifák nem tartalmazzák az éves díj 30%-át kitevő,
kötelezően fizetendő baleseti adót, amely az Ön
költségeit növeli!

GÖRDÜLÉKENY BIZTOSÍTÓVÁLTÁS

A biztosítóváltás menete
1.

Biztosítója a biztosítási évfordulót megelőző 50. napig értesíti Önt az új biztosítási évre fizetendő díjról.

2.
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Ezt a díjat hasonlítsa össze a többi szolgáltató - biztosítási
időszak kezdő napján - érvényes díjaival! A biztosítási időszak
kezdő napját megelőző 60. naptól már nyilvánosak a díjak, így
előzetesen is felmérheti a kínálatot.
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Mire kell figyelnie felmondáskor?

A határidő után beérkezett, vagy a nem szabályosan (pl. szóban, elektronikus aláírással nem rendelkező e-mailben) megtett felmondást a biztosító nem fogadhatja el.
Ekkor a jelenlegi biztosítónál - az új időszakra
meghirdetett díjjal - hatályban marad a szerződése, és az új biztosítóval kötött szerződés nem lesz
érvényes. Így legközelebb egy év múlva (a következő szerződéses évforduló alkalmával) válthat.

Ha biztosítót vált, KGFB-szerződésének felmondását levélben, faxon, vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással
ellátott e-mailben, lehetőleg igazolható módon kell eljuttatnia a biztosítóhoz a biztosítási évforduló előtt legkésőbb 30
nappal beérkezőleg. Jelezni kell, hogy az üzenet tárgya a biztosítási szerződés felmondása (ezt nem kell megindokolni), meg
kell adni a biztosítást igazoló okirat számát, a jármű forgalmi
rendszámát és néhány azonosító adatot (üzemben tartó neve,
címe).

Tippek a biztosítóváltáshoz

Fontos tudnivalók a díjfizetésről
•

A biztosítás díját - és a baleseti adót - határidőben kell megfizetni, akkor is, ha a biztosító nem küldött időben csekket (ha
ez esetleg előfordul, belföldi postautalványon fizesse meg a
díjat).

A felmondást tértivevénnyel adja postára, és vegye figyelembe a postai átfutási időt is! Faxon történő feladás
esetén célszerű megőrizni a sikeres elküldést tanúsító
visszaigazolást.

•

A felmondást személyesen is átvetetheti a biztosító legközelebbi ügyfélszolgálati irodájában (pl. a másolaton átvevő bélyegzővel).

•

Ha alkusszal küldi a felmondást, győződjön meg arról,
hogy az időben beérkezett. Az alkusz a felmondást – és
az új ajánlat közvetítését is - csak az Öntől kapott írásbeli megbízást követően intézheti. Vegye figyelembe
ennek átfutási idejét is!

A biztosító a befizetett összegből elsőként a baleseti adót
vonja le, majd az esetlegesen felmerülő fedezetlenségi díjat és
csak ezt követően a biztosítási díjat. Ezért, ha kevesebbet fizetett, a szerződés díjhátralékossá válik és megszűnhet.
Amennyiben nem fizeti a díjat, a biztosító - az esedékességtől számított - 60 napos türelmi időt követően törli a szerződését, és a megszűnésről 15 napon belül értesítést küld.
Ha a szerződése díjnemfizetés miatt megszűnt:

•

A szerződést a biztosítási időszakon belül csak ugyanannál
a biztosítónál kötheti meg újra, ahol az megszűnt.

•
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Az újrakötött szerződésre a biztosítási időszak hátralévő
részére járó díjat kell megfizetni.
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•

A biztosítási díjon felül meg kell fizetnie:
-- a 60 napos türelmi időre eső biztosítási díjat is, hiszen a
biztosító kockázatviselése ez idő alatt is fennállt;
-- a korábbi szerződésének megszűnése és az új szerződés
megkötése közötti időszakra az úgynevezett fedezetlenségi
díjat (ennek napi díja magasabb, mint a „normál” biztosítási
díj, így ezt jobb elkerülni);
-- valamint a türelmi időszakra, a fedezetlen időszakra, továbbá a biztosítási időszak hátralévő részére számítandó
baleseti adót is.

Hasznos tippek:
Ha az éves díjat - és a baleseti adót - egy összegben fizeti
meg, úgy nem feledkezik el az esedékes díjakról, és így
nem érheti kellemetlen meglepetés.
Működjön együtt a biztosítóval, és a díjakat mindig a felhívás szerinti határidőben fizesse meg!
A KGFB-ről bővebb információk itt olvashatók:
https://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/
tematikus_oldalak/kgfb/kgfb_nyito.html
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