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a KGFB flotta szerződések díjainak közzététele és a KGFB flotta szerződések kezelése 

területén elvárt magatartásról 

 

 

 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) tevékenységének 

céljaival összhangban, jelen Vezetői körlevéllel a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (a 

továbbiakban: KGFB) terjesztő biztosítóknak kíván követendő útmutatót megfogalmazni. 

 

A Vezetői körlevélben megfogalmazott javaslatok követése a biztosító és a biztosító 

ügyfeleinek alapvető érdekeit szolgálja, ezért azoknak alkalmazását a Felügyelet a 2010. évi 

KGFB díjhirdetésben foglaltak ellenőrzésekor kiemelten figyelemmel fogja kísérni. 

 

A KGFB 2009. évi díjainak meghirdetését követően, azok Felügyelet által történő áttekintése 

során összpiaci szinten tapasztalt problémaként merült fel a flotta szerződések 

díjmeghatározása kapcsán a flotta díjakból adandó kedvezmények bonyolultsága, azok 

odaítélésében alkalmazott előzetes kockázatelbírálási elvekre történő hivatkozás, a 

kockázatelbírálási szempontrendszer nem kellő megalapozottsága, a kedvezmények 

mértékének széles intervallumban, továbbá egyedi elbírálásra való hivatkozással történő 

meghatározása. Előzőek a Felügyelet megítélése szerint biztosítástechnikai-underwriting 

kockázatot vetettek fel, melyre a leginkább érintett intézményeknek vezetői levélben hívta fel a 

figyelmét. 

 

Fentiekre figyelemmel a Felügyelet az alábbiakban fogalmazza meg figyelemfelhívó javaslatait 

a KGFB flotta szerződések díjainak közzététele és a KGFB flotta szerződések kezelése 

területén elvárt magatartásról. 

 

A Felügyelet felhívja a figyelmet arra, hogy a KGFB díjakat a flotta biztosítások 

díjkalkulációjánál és befogadásánál alkalmazott belső kockázatelbírálási szempontrendszerük 

figyelembevételével alakítsák ki, annak érdekében, hogy azon ügyfelek szempontjából akik 

KGFB flotta szerződést kívánnak kötni, az általuk biztosítandó flotta díja a közzétételből 

kiszámítható és egyértelműen megállapítható és a többi piaci szereplő által ajánlott díjakkal 

összehasonlítható legyen.  

 

A Felügyelet felhívja az érintett biztosítók figyelmét, hogy a KGFB flotta díjakat oly módon 

tegyék közzé, hogy a közzétételük a flotta díjtarifát, az adható kedvezményeket, a 

kiszabható pótdíjakat, azok mértékét és alkalmazási feltételeit – az egyedi szerződésekhez 

hasonlóan – átláthatóan tartalmazza. A díjhirdetés a biztosítók általi, a flotta díjmegállapítás 

során alkalmazandó előzetes kockázatelbírálási elvekre történő hivatkozást ne tartalmazzon. 
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A Felügyelet felhívja az érintett biztosítók figyelmét, hogy a 2010. január 1. napjával hatályba 

lépő, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvényben szereplő 

gépjárműflotta definíciójának értelmében a KGFB flotta szerződés szerződője csak egyéni 

vállalkozó, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet.  

 

A Felügyelet felhívja a biztosítók figyelmét, hogy már a 2010. évi díjak meghirdetése során is 

alkalmazzák ezen elvet, amely lehetőséget teremt a KGFB flotta szerződések kezelése során, a 

B/M fokozat megszerzése és érvényesítése terén eddigiekben fellépő jogi bizonytalanságok 

megszüntetésére.  

 

A Felügyelet felhívja az érintett biztosítók figyelmét, hogy a gépjárművek csoportjának 

flottaként történő kezelésekor a szerződő felek a flottába tartozó minden egyes gépjárműre 

vonatkozóan külön (egyedi) biztosítási szerződést hozzanak létre. Ennek megfelelően a 

biztosító állományában a KGFB flottát a biztosító a flottában szereplő gépjárművenként 

egyedileg tartsa nyilván. 

 

A Felügyelet kiemelten fontosnak tartja azt, hogy a biztosító a szerződés tartama alatt mindig 

naprakész nyilvántartással rendelkezzen a flottába tartozó gépjárművekről, 

gépjárművenként folyamatosan, egyértelműen megállapítható legyen a szerződések 

díjrendezettsége. Ezért szükséges olyan eljárások kialakítása, mely biztosítja, hogy a szerződő 

által befizetésre kerülő összegek milyen módon (sorrendiségben) fedezik az egyes 

gépjárműveket, és ennek megfelelően kerüljenek gépjárművenként egyedileg kiállításra a 

KGFB fedezet fennállását tanúsító igazolóeszközök is. 

 

A jelen körlevélben foglaltaknak a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. 

évi CXXXV. törvény 4. §-ában megjelölt törvények hatálya alá tartozó szervezetekre nézve 

kötelező ereje nincs, rendeltetése a prudens működés elősegítése, ugyanakkor azok 

megvalósulását a Felügyelet az ellenőrzés során figyelembe fogja venni. 

 

A Felügyelet a Vezetői körlevelet honlapján a „Szabályozó eszközök/Vezetői körlevelek” 

címszó alatt közzéteszi, valamint közvetlenül is megküldi az érintett biztosítók vezetői részére. 

 

 

Budapest, 2009. szeptember  
 

 

 

Varga Csaba 

         főigazgató 
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