
Személygépjármûvek alapdíjai (Ft)

Terület/kategória
(természetes személyeknél lakóhely – állandó lakcím – alapján,

nem természetes személyek esetén székhely alapján kerül
megállapításra a biztosítási díj)

Területi
csoport

Pest megye I. (Budapest és Pest megye II. kivételével)

Pest megye II. (27-es irányítószámmal kezdôdô települések)

Budapest

Bács-Kiskun megye (Kecskemét kivételével)

Kecskemét

Baranya megye (Pécs kivételével)

Pécs

Békés megye (Békéscsaba kivételével)

Békéscsaba

Borsod-Abaúj-Zemplén megye (Miskolc kivételével)

Miskolc

Csongrád megye (Szeged kivételével)

Szeged

Fejér megye (Székesfehérvár, Dunaújváros kivételével)

Székesfehérvár, Dunaújváros

Gyõr-Moson-Sopron megye (Gyõr, Sopron kivételével)

Gyõr, Sopron

Hajdú-Bihar megye (Debrecen kivételével)

Debrecen

Heves megye (Eger kivételével)

Eger

Jász-Nagykun-Szolnok megye (Szolnok kivételével)

Szolnok

Komárom-Esztergom megye (Tatabánya kivételével)

Tatabánya

Nógrád megye (Salgótarján kivételével)

Salgótarján

Somogy megye (Kaposvár kivételével)

Kaposvár

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (Nyíregyháza kivételével)

Nyíregyháza

Tolna megye (Szekszárd kivételével)

Szekszárd

Vas megye (Szombathely kivételével)

Szombathely

Veszprém megye (Veszprém kivételével)

Veszprém

Zala megye (Zalaegerszeg, Nagykanizsa kivételével)

Zalaegerszeg, Nagykanizsa
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45535 57461 61798 85108 45319 57244 67978 93619 41741 52040 61798 73182 79687 59088 73182 70471 70471

40657 48788 51498 72640 47108 56052 59630 84077 48246 48246 51498 66135 83481 54209 65051 67761 67761

65593 55835 78061 113838 75133 78712 81693 119260 65051 71556 78061 93239 81855 78061 92697 92155 92155

35778 47162 47162 71013 39356 38163 38163 57840 47162 47162 47162 46620 52582 42825 58003 65593 65593

43909 60714 63966 97576 44125 48896 51878 70363 55293 55293 42283 56377 60172 55293 79687 76434 76434

39030 52582 55293 79687 44723 52474 60822 57244 55293 55293 57461 72098 83481 57461 68303 74808 74808

44451 56919 56919 87276 44723 45915 57244 70363 56919 56919 59630 63966 75892 54209 71013 75892 75892

30357 42825 47704 62882 30411 34585 38163 45319 39030 39030 43367 46077 54751 39030 46077 54751 54751

40114 55835 61256 75892 39952 45319 49492 61419 50414 50414 55293 68845 67761 58003 65051 64508 64508

33067 43909 43909 61798 33393 35181 43529 61419 39572 39572 43367 45535 54209 41741 53125 57461 57461

46077 57461 57461 81855 45915 46511 46511 66189 52040 52040 52040 53667 59630 54751 60172 75350 75350

33067 34694 43367 58545 33393 34585 35181 47108 31441 31441 39572 42825 42825 37404 45535 51498 51498

40114 53125 59630 78603 39952 42933 48300 56052 48246 48246 53667 57461 63966 56377 63966 71013 71013

42825 54751 55293 71013 49492 44723 44723 57244 49872 49872 49872 52040 58003 44993 55293 65051 65051

42825 56377 61256 88902 49492 45319 61419 71556 50956 50956 55835 51498 51498 58545 72640 68303 68303

41741 55293 55835 72640 48300 54859 56052 72152 58003 58003 50956 65593 84024 53125 68845 71013 71013

47162 65051 65051 95407 54263 64997 64997 95407 65051 65051 65051 95407 97576 65051 78061 79687 79687

37946 44993 55293 67761 43529 45319 50089 54859 44993 44993 50414 49872 60714 50414 61798 60714 60714

52040 60714 61256 87818 41741 48896 49492 70959 55293 55293 55835 64508 78061 61256 64508 78061 78061

29815 42825 44993 59630 29814 34585 36374 48300 44993 44993 47162 43909 43367 36862 48788 54751 54751

36320 48788 50414 63966 36374 39356 40548 51878 35778 35778 36862 41741 54751 48246 60714 61256 61256

34694 47704 47704 71013 40548 38760 38163 57244 49872 49872 47704 52040 57461 45535 67761 57461 57461

46077 61256 61256 82939 53071 49492 49492 67382 55293 55293 55293 61256 65593 49872 67761 83481 83481

34694 46620 46620 65593 40548 51282 51282 72152 48788 48788 48788 59630 66135 48788 68845 65593 65593

52582 69387 69387 98118 60226 69170 78712 110911 72640 72640 72640 88902 100286 62340 88360 99202 99202

33067 47162 47704 64508 33393 38163 33989 46511 42825 42825 27646 32525 38488 39030 47162 49872 49872

34152 47704 47704 73724 39356 38760 38163 59630 35236 35236 34694 42825 46077 39030 54209 52040 52040

46077 60172 59630 73724 53071 48896 48300 59630 44451 44451 43909 54209 66677 56919 69929 66677 66677

49872 60714 60172 73724 50089 48896 48896 73345 44451 44451 44451 54209 66677 57461 69929 66677 66677

37404 47704 47162 71013 43529 38760 54263 82289 39030 43367 49330 52040 55293 47162 61256 69929 69929

50414 68845 69387 87276 57840 79308 79904 100774 72098 72098 72640 79145 114380 72640 91613 92697 92697

37404 47704 47162 69929 43529 54859 47108 50089 49872 49872 49330 63424 71556 49330 73724 82397 70471

47162 56919 56919 70471 47108 41144 41144 50685 41741 41741 41741 41199 45535 41741 46077 51498 51498

30899 43909 47704 67761 35778 48300 52474 74537 40114 40114 49872 67219 85650 49872 60714 62882 62882

30899 43909 52582 67761 35778 50685 60822 78114 46077 46077 55293 61256 78061 55293 67761 73724 73724

35236 46620 46077 73724 41144 37567 45915 73345 48788 48788 48246 54209 64508 43909 60172 64508 64508

34694 47162 55835 78603 40548 47108 56052 78712 42825 42825 50956 58003 64508 50414 63966 71556 71556

42825 43909 43367 62340 49492 50089 50089 72152 45535 45535 45535 56919 49872 45535 62340 60714 60714

42825 47704 47704 68303 49492 47704 47704 67978 43367 43367 43367 61798 67761 49872 71556 67761 67761

64888 85379 97332 97332 58627 74564 83671 83671 66135 92697 97034 55835 84024 87818 85108 108418 113296

54073 72856 92209 92209 48951 63750 71149 71149 62340 79145 82939 62340 79145 82939 72640 92155 96492

81964 108147 118392 133190 73425 101317 96763 108716 88360 104623 109502 88360 97034 101912 113838 140943 147990

49520 60903 76841 76841 42690 64319 62042 62042 49330 66677 69929 61256 68845 72098 71013 80229 84024

67164 83671 99039 99039 58058 75134 75703 75703 59630 83481 87276 83481 89444 93781 97576 104081 108960

57489 83102 96194 96194 51797 75134 78548 78548 61798 76434 80229 68303 78603 82397 79687 92155 96492

59765 83102 108147 108147 54073 74564 79687 79687 63966 86192 89987 74808 88360 92697 87276 102997 108418

49520 54073 77979 77979 44966 59196 57489 57489 52040 62340 65051 53667 63966 67219 62882 74808 78061

64319 72287 78548 78548 57489 71149 70580 70580 62882 62340 65593 65051 64508 67219 75892 74808 78603

45535 58627 70011 77410 40982 58058 56919 56919 47704 61798 71013 53125 63424 73182 61798 73724 85650

60334 73995 107578 107578 54642 70011 70011 70011 60172 83481 83481 69929 87818 92155 81855 102455 107333

45535 55781 63181 70580 40982 50089 56919 56919 42825 61798 61256 49872 63424 73724 58545 73724 86192

56350 74564 83102 83102 55781 67164 67164 67164 57461 72640 79687 67219 74808 81855 78603 87276 95950

52366 67733 84240 84240 51797 60903 68304 68304 52040 73724 84024 61256 75892 86734 71013 88360 100828

64319 84810 84240 84240 58058 76272 68304 68304 65051 79145 90529 76434 75892 86734 88902 88360 100828

58627 68873 88225 88225 52935 62042 71149 71149 65051 82939 86734 56377 71556 74808 72640 92155 96492

68304 91071 92778 92778 61472 81964 75134 75134 78061 87818 91613 74266 75892 79145 95407 97576 101912

52935 64888 79118 79118 52366 58058 63750 63750 49872 74266 78061 58003 71013 74266 67761 82939 86734

64319 83671 101317 101317 58058 75703 72856 72856 64508 95407 100286 75350 91071 95407 87818 106249 111670

47243 51227 63750 63750 42690 51227 57489 57489 43909 61798 68303 46077 58003 63424 59630 74266 81855

47812 60903 79118 79118 47243 54642 60903 60903 47162 69387 84566 54751 71556 86734 63966 83481 101370

49520 67733 81964 81964 44966 60903 56919 56919 52040 65051 68303 46077 60714 60172 71013 78061 81855

64319 79118 118392 118392 57489 71149 77410 77410 61256 94323 98660 71556 97034 101912 82939 113296 118717

48951 62612 76272 76272 43828 56350 62612 62612 54751 60714 66677 56377 56377 68845 65593 73182 80229

72856 84240 115546 115546 65457 84240 94486 94486 81855 92155 96492 84024 94865 99202 98118 110586 116007

49520 61472 64888 64888 44966 55211 64888 64888 47162 55835 58545 55293 65051 68303 64508 75892 79687

49520 63181 75134 75134 44966 63181 61472 61472 54209 71556 71556 63424 68303 68303 73724 79687 79687

62612 73425 95625 95625 56350 64319 66595 66595 54209 78061 81855 62882 78061 81855 73724 91071 95407

63181 73425 95625 95625 56919 64319 66595 66595 54209 78061 81855 62882 78061 81855 73724 91071 95407

49520 71149 100177 100177 44397 62042 69442 69442 52040 81855 85650 61256 81855 85650 71013 95407 100286

72856 83102 132052 132052 65457 76272 91640 91640 74808 107875 118175 74808 107875 118175 87276 125764 138232

49520 66595 82533 82533 44397 61472 57489 57489 60172 67219 74266 60172 67219 74266 69929 78603 86734

59765 67164 82533 82533 54073 61472 57489 57489 57461 64508 71013 60714 67761 74266 70471 78603 86734

49520 64319 89933 89933 44966 59196 62612 62612 55293 69929 76434 58003 73724 80229 67761 85650 93239

55211 64319 89933 89933 49520 59196 62612 62612 58003 73724 80229 58003 73724 80229 67761 85650 93239

48381 63181 91640 91640 43828 64319 63750 63750 54209 71556 74808 62882 74808 78603 73724 87276 91613

58627 67164 82533 82533 52935 68873 63750 63750 63966 74808 78603 67219 74808 78603 78603 87276 91613

45535 59765 71149 71149 40982 54642 49520 49520 53667 58003 63966 53667 58003 63966 62340 67761 74266

50089 64888 77979 77979 44966 59765 54642 54642 55835 63966 78061 58545 63966 78061 68303 74808 91071
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cm3-ig

1151–1500
cm3-ig
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37 kW teljesítményig 38 kW-tól 50 kW teljesítményig 51 kW-tól 70 kW teljesítményig 71 kW-tól 85 kW teljesítményig 86 kW-tól 100 kW teljesítményig 101 kW-tól 115 kW teljesítményig 116 kW-tól 150 kW teljesítményig 151 kW-tól 180 kW teljesítményig 180 kW teljesítmény felett
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2021. április 1-tôl érvényes
kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási díjak

a KöBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási szerzôdéseire

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel



Amennyiben a gépjármû kizárólag elektromos hajtású, a kW teljesítményen belül

70 kW-ig az 1151-1500 cm3-es, 71 kW-tól 115 kW-ig az 1501-2000 cm3-es,

116 kW-tól pedig a 2001-3000 cm3-es szgk-k alapdíját kell alkalmazni.

A személygépjármûvek esetében
2020. 03. 31. kockázatviselés kezdetig, 2021. 03. 01. elôtti

biztosítási évfordulóig 70 Ft-os minimum napidíj,
2021. 03. 01. biztosítási évfordulótól
85 Ft-os minimum napidíj fizetendô.

A személygépjármûvek esetében 2020. 04. 01. kockázatviselés
kezdettôl 85 Ft-os minimum napidíj fizetendô.

Bonus/malus szorzó

A0 1,10

B1 1,05

B2 0,99

B3 0,94

B4 0,93

B5 0,92

B6 0,91

B7 0,90

B8 0,89

B9 0,87

B10 0,86

M1 1,32

M2 1,55

M3 1,61

M4 2,30

2

Kedvezmények/pótdíjak személygépjármûvek részére szorzó

1. Közszolgálati dolgozók kedvezménye (kód: 01) 0,85

2. Polgárõr kedvezmény (kód: 07) 0,90

3. Gyermek kedvezmény III. (kód: 44) 0,85

4. Gyermek kedvezmény IV. (kód: 45) 0,75

5. Alapítói kedvezmény (kód: 11) 0,10

6. Éves díjfizetési kedvezmény (kód: 04) 0,95

7. Tagsági kedvezmény (kód: 21) 0,95

8. Partner kedvezmény (kód: 23) 0,95

9. Tudatos Vezetôk Kedvezménye (kód: 25) 0,90 

10. E-mail kedvezmény II. (kód: 32) 0,80

E-mail kedvezmény III. (kód: 32) 0,85

11. Telefonos kedvezmény (kód: 29) 0,99

12. Lakásnagyság kedvezmény (kód: 30)

- nincs lakás 1,00

- 70 m2-ig 0,995

- 71 m2-tôl 150 m2-ig 0,994

- 151 m2-tôl 220 m2-ig 0,993

- 221 m2-tôl 0,992

13. 10 jármûves pótdíj (kód: P22) 5,00

14. Lakásbiztosítási kedvezmény (kód: 31) 0,90

15. Takarékszövetkezeti kedvezmény (kód: 34) 0,90

16. Gyártási év kedvezmény (kód: 51) 0,90

17. Veszélyközösségi pótdíj (kód: P55) 1,90

18. Jobbkormányos pótdíj (kód: P26) 5,00

19. Negyedéves pótdíj (kód: P54) 1,50

Korszorzó

0–25 év 1,60

26–35 év 1,00

36–50 év 0,88

51 évestôl 0,83

Nem természetes személy, kivéve egyéni cég 0,83

Üzemeltetés jellege szorzó

Általános 1,07

Bérgépkocsi 2,00

Oktató gépkocsi 1,00

Veszélyes anyag szállítás 1,00

Taxi, engedélyhez kötött személyszállítás 2,50

Üzemmód szorzó

benzin 0,90

dízel 1,15

hybrid 0,95

egyéb 1,00

A for gal mi en ge dély ben be jegy zett üzem mód.

Egyesületi tagdíj tagonként (nem szerzôdésenként) 150 Ft/hó
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Éves nyers alap díj: alap díj x bonus/ma lus
szor zó x kor szor zó x üze mel te tés jel le ge
szor zó x üzemmód szor zó x ked vez mé nyek/
pótdíjak szor zói x konverziós szorzó.
Éves alap díj 130 ezer Ft-os nyers alap díjig:
ebben az esetben az éves alapdíj megegye -
zik a nyers alapdíjjal.
Éves alap díj 130 ezer Ft feletti nyers alap -
díj esetén: nyers alapdíj osztva konverzi ós
szor zóval + konverziós maximum.

Napidíj: éves alap díj osztva a bizto sí tási év
nap jainak számával, ke re kít ve.
Éves díj: napidíj szorozva az év napjainak
számával.
Elsô idôszak díja negyedéves gyakoriság
ese tén: napidíj x 90 nappal.
Elsô idôszak díja éves gyakoriság ese tén:
napidíj x év napjainak száma.

Példa: 33 éves budapesti szerzõdõ 49 kW-
os, 1410 cm3-es, hybrid sze mély  gép ko csi -
val, bonus = B10, üze mel te tés jelle ge: álta -
lá nos, 13 éves gyer mek kel, ne gyed éves díj -
fi zetési gya ko ri ság gal, koc ká zat viselés kez -
de te 2020.04.01., szerzôdéskötés dá tuma:
2020.03.31.

Díj szá mí Tás:

Éves alapdíj = alapdíj (81 693) x bo nus/ma -
lus szor zó (0,86) x kor szorzó (1,00) x üze -
mel tetés jellege (1,07) x üzem mód szorzó
(0,95) x gyermek ked vez mény (0,85) x ne -
gyed éves pótdíj (1,5) x konverziós szorzó
(1,3) = 118 370,7 Ft.

Napidíj = éves alapdíj (118 370,7 Ft)/365
(a ke re kítés általános sza bá lyai sze rint, ha a
tize des vesszõ után 5-ös vagy annál nagyobb
szám áll, akkor felfelé, ha 5-ösnél kisebb
szám áll, ak kor lefelé kerekítünk) = 324 Ft.

Éves díj = napidíj (324 Ft) x 365 = 118 260 Ft.

Elsô idôszak díja = napidíj (324 Ft) x 90 =
29 160 Ft.

DíjszámíTás

2021. április 1-tôl érvényes
kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási díjak

a KöBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási szerzôdéseire

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel

Konverziós tételek*

Konverziós szorzó 1,3

Konverziós maximum 30.295 Ft

* A kon ver zi ós té te lek hasz ná la ta – a díj szá mí tási
el já rás ban meg ha tá ro zott mó don – min den gép -
jár mû-ka te gó ria díj szá mí tá sá nál kö te le zô.

A fel so ro lás ban nem sze rep lô üze mel te tés jel le g ese té ben az
ál ta lá nos üze mel te tés jel leg szor zó ke rül al kal ma zás ra.



Tehergépjármûvek alapdíjai (Ft)
Terület/kategória

(természetes személyeknél lakóhely – állandó lakcím – alapján,
nem természetes személyek esetén székhely alapján

kerül megállapításra a biztosítási díj)

Pest megye I. (Budapest és Pest megye II. kivételével)

Pest megye II. (27-es irányítószámmal kezdôdô települések)

Budapest

Bács-Kiskun megye (Kecskemét kivételével)

Kecskemét

Baranya megye (Pécs kivételével)

Pécs

Békés megye (Békéscsaba kivételével)

Békéscsaba

Borsod-Abaúj-Zemplén megye (Miskolc kivételével)

Miskolc

Csongrád megye (Szeged kivételével)

Szeged

Fejér megye (Székesfehérvár, Dunaújváros kivételével)

Székesfehérvár, Dunaújváros

Gyõr-Moson-Sopron megye (Gyõr, Sopron kivételével)

Gyõr, Sopron

Hajdú-Bihar megye (Debrecen kivételével)

Debrecen

Heves megye (Eger kivételével)

Eger

Jász-Nagykun-Szolnok megye (Szolnok kivételével)

Szolnok

Komárom-Esztergom megye (Tatabánya kivételével)

Tatabánya

Nógrád megye (Salgótarján kivételével)

Salgótarján

Somogy megye (Kaposvár kivételével)

Kaposvár

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (Nyíregyháza kivételével)

Nyíregyháza

Tolna megye (Szekszárd kivételével)

Szekszárd

Vas megye (Szombathely kivételével)

Szombathely

Veszprém megye (Veszprém kivételével)

Veszprém

Zala megye (Zalaegerszeg, Nagykanizsa kivételével)

Zalaegerszeg, Nagykanizsa

62589 110070 144601 180572 137407 171939

57553 102876 146760 163306 124458 171939

79855 118703 164026 192802 146760 210787

66186 127336 145321 171220 130213 174097

55395 135969 159709 199996 152515 208629

62589 110789 153954 192802 146760 206471

64747 165464 154673 193521 147479 210068

59711 106473 111509 139566 106473 163306

59711 110070 129494 161867 123019 178414

48920 94962 111509 139566 106473 147479

71222 121580 152515 190644 145321 209348

47481 78416 127336 127336 97120 142443

58992 102156 136688 136688 104314 151076

52517 123019 145321 181291 138127 187047

55395 123019 145321 181291 138127 187047

58272 94962 139566 139566 106473 154673

53956 123019 145321 181291 138127 187047

44603 94962 139566 139566 106473 143882

60430 107192 153954 192802 146760 206471

47481 94962 139566 139566 106473 143882

59711 119422 153954 153954 117264 158270

49639 86329 127336 127336 97120 143882

49639 88487 143163 143163 109350 143882

61150 105753 151076 151076 115106 174097

61150 132371 166903 166903 127336 174097

58272 90646 133091 133091 101437 137407

58272 96401 147479 184169 140285 189205

45323 105034 145321 181291 138127 187047

66186 112947 145321 181291 138127 191363

52517 105034 161148 179133 135969 184169

52517 105034 143163 179133 135969 184169

52517 93523 163306 163306 124458 176256

56833 107192 153954 171220 130213 176256

56833 87049 127336 127336 97120 130933

61150 100717 146760 146760 111509 151076

56833 99279 139566 139566 106473 150357

56833 99279 146040 146040 111509 150357

45323 94962 139566 139566 106473 143882

51078 94962 139566 139566 106473 146760

Tehergépjármû

3,5 t megengedett
legnagyobb
össztömegig

3,5 t felett 12 t megengedett legnagyobb össztömegig 12 t megengedett legnagyobb össztömeg felett

6 t teherbírásig 10 t teherbírásig6–10 t teherbírás között 10 t teherbírás felett 10 t teherbírás felett

Területi
csoport

2

2

1

6

5

6

5

6

5

4

3

6

5

6

5

6

5

6

5

6

5

6

5

6

5

6

5

6

5

6

5

6

5

6

5

6

5

6

5
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A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel

Kedvezmények tehergépjármûvek, vontatók részére

1. Közszolgálati dolgozók kedvezménye (kód: 01) 0,90

2. Polgárõr kedvezmény (kód: 07) 0,90

3. Gyermek kedvezmény II.* (kód: 26) 0,85

4. Éves díjfizetési kedvezmény (kód: 04) 0,99

5. Tagsági kedvezmény (kód: 21) 0,95

6. Partner kedvezmény (kód: 23) 0,90

7. Tudatos Vezetôk Kedvezménye (kód: 25) 0,90

8. E-mail kedvezmény (kód: 32) 0,85

9. Telefonos kedvezmény (kód: 29) 0,99

10. Lakásnagyság kedvezmény (kód: 30)

- nincs lakás 1,00

- 70 m2-ig 0,995

- 71 m2-tôl 150 m2-ig 0,994

- 151 m2-tôl 220 m2-ig 0,993

- 221 m2-tôl 0,992

11. Gyártási év kedvezmény (kód: 51) 0,90

12. Négytengelyes kedvezmény (kód:50) 0,80

Bonus/malus szorzó

A0 1,16

B1 1,15

B2 0,90

B3 0,89

B4 0,88

B5 0,87

B6 0,86

B7 0,85

B8 0,84

B9 0,83

B10 0,82

M1 1,32

M2 1,55

M3 1,84

M4 2,30

Korszorzó

0–25 év 1,46

26–35 év 1,19

36–50 év 0,90

51 évestôl 0,90

Nem természetes személy, kivéve egyéni cég 1,20

Üzemmód szorzó

benzin 0,85

dízel 1,00

hybrid 0,95

egyéb 1,00

A for gal mi en ge dély ben be jegy zett üzem mód.

Üzemeltetés jellege szorzó

Általános 1,00

Bérgépkocsi 2,00

Taxi 2,50

A fel so ro lás ban nem sze rep lô üze mel te tés jel le gek ese té ben
az ál ta lá nos üze mel te tés jel leg szor zó ke rül al kal ma zásra.

A me zô gaz da sá gi von ta tók, autóbuszok, pótkocsik, félpótkocsik, las sújármû vek, mun ka gé pek,
mo torke rék párok, se géd mo to rok és négykerekû segédmotorok ese tén éves díj fi ze ten dô.

Egyesületi tagdíj tagonként (nem szerzôdésenként) 150 Ft/hó
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2021. április 1-tôl érvényes kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási díjak
a KöBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási szerzôdéseire

TEhErgÉPjármûvEK, voNTATóK:
Éves nyers alap díj: alap díj x bonus/ma lus szor zó x kor -
szor zó x üze mel te tés jel le ge szor zó x üzemmód szor zó
x ked vez mé nyek/ pótdíjak szor zói x konverziós szorzó.
Éves alap díj 130 ezer Ft-os nyers alap díjig: ebben az
esetben az éves alapdíj megegye zik a nyers alapdíjjal.
Éves alap díj 130 ezer Ft feletti nyers alap díj esetén:
nyers alapdíj osztva konverzi ós szor zóval + konverziós
maximum.

Napidíj: éves alap díj osztva a bizto sí tási év napjai nak
számával, egész számra ke re kítve.
Éves díj: napidíj szorozva az év napjainak számával.
Elsô idôszak díja negyedéves gyakoriság ese tén:
napidíj x 90 nappal.
Elsô idôszak díja éves gyakoriság ese tén:
napidíj x év napjainak száma.

AuTóBuszoK:
Lásd, mint „Tehergépjármûvek, vontatók”.
(A kedvez mé nyek/pótdíjak, üzemmód szorzók nem ér -
vé  nye sít  hetôk er re a kate góri ára.)

moTorKErÉKPároK, mEzôgAzDAsági voNTATóK:
Lásd, mint „Tehergépjármûvek, vontatók”.
(A kedvezmények, üze mel te tés jel le ge szor zók és az
üzemmód szorzók nem ér vé nye sít he tôk ezek re a kate -
gó ri ákra.)

sEgÉDmoTor-KErÉKPároK, PóTKocsiK,
FÉlPóTKocsiK, lAssújármûvEK, muNKAgÉPEK:
Lásd, mint „Tehergépjármûvek, vontatók”.
(A bonus/malus szorzók, korszorzók, üzemeltetés jelle -
ge szorzók, üzemmód szorzók, kedvezmények szorzói
nem ér vé nye sít he tôk ezek re a kate gó ri ákra.)

DíjszámíTás

Konverziós tételek

Konverziós szorzó 1,3

Konverziós maximum 30.295 Ft

* A kon ver zi ós té te lek hasz ná la ta – a
díj szá mí tá si el já rás ban meg ha tá -
ro zott mó don – min den gép jár mû-
ka te gó ria díj szá mí tá sá nál kö te le zô.

13. 20 jármûves pótdíj (kód: P49) 6,00

14. Nemzetközi pótdíj (kód: P45) 1,70

15. Veszélyközösségi pótdíj (kód: P55) 1,90

16. Baloldali közlekedési pótdíj (kód: P48) 5,00

17. 3,5 tonna feletti, 12 tonna megengedett legnagyobb
összetömegig tehergépjármûvek pótdíja (kód: P93) 2,50

18. 12 tonna megengedett legnagyobb összetömeg
feletti tehergépjármûvek pótdíja (kód: P93) 1,80

19. 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegig
tehergépjármûvek pótdíja 2019. február 14-ei
kockázatviselés kezdetig (kód: P93) 1,13

3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegig
tehergépjármûvek pótdíja 2019. február 15-ei
kockázatviselés kezdettôl (kód: P93) 1,23

20. Jobbkormányos pótdíj (kód: P26) 5,00

21. Nagyvállalkozói pótdíj (kód: P27) 2,50

22. Negyedéves pótdíj (kód: P54) 1,50

Pótdíjak tehergépjármûvek, vontatók, lassújármûvek,
munkagépek, segédmotorok és négykerekû segédmotoros

kerékpárok, pótkocsik és félpótkocsik részére
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motorkerékpárok alapdíjai* (Ft)

vontatók alapdíjai (Ft)

határozott idejû KgFB díjak (havi díj/Ft)

Személygépkocsi 44 260

Motorkerékpárok, segédmotor és négykerekû segédmotor-kerékpárok 24 280

Autóbusz/trolibusz 186 945

Tehergépkocsi 266 720

Vontató 385 300

Pótkocsi, félpótkocsi 146 540

Mezôgazdasági vontató, lassújármû, munkagép 15 520

Próba ill. P betûjelû rendszám 71 220

12 kW-ig 13 519

13–35 kW között 13 519

36–70 kW között 36 772

70 kW felett 36 772

* a kedvezmények/pótdíjak, az üzemelte tés jellege szorzók és az üzemmód szorzók nem vehetõk igénybe

Vontató* 297 116

* A vontató minimum napi díja 1028 Ft,
 nemzetkö zi pótdíj ér vé nye sí té se esetén ez a minimum napi díj 1920 Ft.
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SZEMÉLyGÉPKOCSIK
(1) A köz szol gá la ti dol go zók és köz al kal ma zot tak ked vez mé nye csak ter mé sze tes sze mé lyek nél ke rül al kal ma zás ra,

iga zo lás alap ján.
(2) Pol gár õr ked vez mény ér vé nyes pol gár õr iga zol vánnyal ren del ke zõ ter mé sze tes sze mé lyek nél, il let ve pol gár õr szer -

ve ze tek nél ke rül al kal ma zás ra.
(3) Gyer mek ked vez mény III. azon ter mé sze tes sze mé lyek gépjármû-szer zô dései nél ke rül al kal ma zás ra, akik nek 4–14

éves korú gyer me kük/gyer me ke ik van/van nak. Ezt szü le té si anya köny vi ki vo nat tal vagy az ügy fél ál tal, a gyer mek
szü le té si évé re vo nat ko zó ügy fél nyi lat ko zat tal le het iga zol ni.

(4) Gyer mek ked vez mény IV. azon ter mé sze tes sze mé lyek gépjármû-szer zô dései nél ke rül al kal ma zás ra, akik nek 4 éves
kor  alatti gyer me kük/gyer me ke ik van/van nak. Ezt szü le té si anya köny vi ki vo nat tal vagy az ügy fél ál tal, a gyer mek
szü le té si évé re vo nat ko zó ügy fél nyi lat ko zat tal le het iga zol ni.

(5) Az ala pí tói ked vez mény a KöBE ma gán sze mély ala pí tó tag ja i nál ke rül al kal ma zás ra, szer zô dôn ként ma xi mum 3 db
sze mély gép jár mû re. A ked vez mény sem mi lyen más ked vez ménnyel nem von ha tó össze. A ked vez ményt az alapító
okiratban felsorolt ala pí tó magánszemélyek ve hetik igénybe. A személygépjármûvekre vonatkozó minimum napidíj
nem vonatkozik azokra a szerzôdésekre, melyek alapítói kedvezménnyel érintettek.

(6) Éves díj fi ze té si ked vez mény ben ré sze sül nek azon ügy fe le ink, akik éves díj fi ze té si gya ko ri sá got vá lasz tanak. Éves
díj fizetési kedvez mény nem ve hetô igénybe díjnemfizetéssel megszûnt elôzmény szerzôdés esetén.

(7) Azok az egye sü le ti ta gok jo go sul tak a tag sá gi ked vez mény re, akik 5 kü lön bö zô év ben éven ként leg alább egy nap
díj ren de zett biz to sí tás sal ren del kez tek a kockázatviselés kezdet évét, illetve a biz to  sítási idôszak kez detét megelô -
zô en egye sü le tünk nél. A ked vez mény ér vé nye sí té sét a koc ká zatviselés, illetve a biz to sí tá si idô szak kezdetét meg -
elô zô en írás ban kell kér ni.

(8) Part ner ked vez mény re igazolás alapján jo go sul tak a ma gyar or szá gi ipar tes tü le tek tagjai és a FUVOSZ tag jai.
(9) Tu da tos Ve ze tôk Ked vez mé nye: azok nál ke rül al kal ma zás ra a ked vez mény, akik vál lal ják, hogy min den nap tá ri hó -

nap 10. nap já ig be lép nek a biz to sí tó ál tal balesetmegelôzési in for má ci ós tar ta lom mal fel töl tött balesetmegelôzési
por tál ra, vagy fo gad ják a biz to sí tó ez zel kap cso la tos elekt ro ni kus le ve lét. A szer zô dô vál lal ja, hogy az aján lat fel vé -
tel so rán meg ad ja azt az e-mail cí met, mely a biz to sí tó és a szer zô dô köz ti kom mu ni ká ci ót biz to sít ja. Egy szer zôdô
ma xi mum öt gép jár mû re jo go sult igény be ven ni a ked vez ményt. Kedvezményben részesül továbbá az a szerzôdés,
amelyik a biztosítási évfordulót megelôzôen rendelkezett ezzel a kedvez ménnyel.

(10) E-mail ked vez mény II. ked vez ményt érvényesítheti szer zô dé sén az a 3-as, 4-es és 6-os területi csoporthoz tartozó
szer zô dô, aki igény li ezt a ked vez ményt, és az ál tal, hogy meg ad ja e-mail cí mét, hoz zá já rul, hogy a meg adott e-mail
cí mé re biz to sí tás sal kap cso la tos in for má ci ó kat küld jön a biz to sí tó. E-mail ked vez mény III. ked vez ményt érvényesít -
heti szer zô désén az az 1-es, 2-es és 5-ös te rü leti csoporthoz tartozó szer zô dô, aki igény li ezt a ked vez ményt, és
az ál tal, hogy meg ad ja e-mail cí mét, hoz zá já rul, hogy a meg adott e-mail cí mé re biz to sí tás sal kap cso la tos in for má -
ci ó kat küld jön a biz to sí tó. Kedvezményben részesül továbbá az a szer zôdés, amelyik a biztosítási évfordulót meg -
elô zôen rendelkezett ezzel a kedvezménnyel.

(11) Te le fo nos ked vez mény ben ré sze sül, aki igény li ezt a ked vez ményt, és az ál tal, hogy meg ad ja te le fon szá mát, hoz zá já -
rul, hogy a meg adott te le fon szá mon a biz to sí tó biz to sí tás sal kap cso la tos in for má ci ók kal ke res se meg. Ked vez mény -
ben részesül továbbá az a szerzôdés, amelyik a bizto sí tási évfordulót megelôzôen rendelkezett ezzel a kedvez ménnyel.

(12) La kás nagy ság ked vez mény ben az a szer zô dô ré sze sül, aki tu laj do no sa, vagy aki nek ve le egy ház tar tás ban élô kö -
ze li hoz zá tar to zó ja tu laj do no sa a díj ked vez mény ben meg ha tá ro zott nagy sá gú la kás nak, il let ve meg ad ja a la kás
nagy sá gá ra vo nat ko zó ada tot.

(13) Amennyi ben egy szer zô dô 10 vagy an nál több kö te le zô gép jár mû-fe le lôs ség biz to sí tási szerzôdést köt a KöBE-nél
egy nap tá ri éven be lü li koc ká zat vi se lés kez det tel, a biz to sí tó a meg ha tá ro zott pót dí jat ér vé nye sí ti az adott nap tá ri
éven be lü li koc ká zat vi se lés kez de tû 10. és min den to váb bi szer zô dés re. A pót dí jat to váb bá azok nál a szer zô dé sek -
nél is al kal maz zuk, me lyek az elô zô biztosítási idôszakban is ren del kez tek ez zel a pót díj jal.

(14) La kás biz to sí tá si ked vez mény ben ré sze sül, aki Ma gyar or szág te rü le tén la kás biz to sí tás sal ren del ke zik, bár mely biz -
to sí tó nál, és ezt a tényt a szer zô dés év for du ló já ig vagy a koc ká zat vi se lés kez de té ig a biz to sí tó tu do má sá ra hoz za.

(15) Ta ka rék szö vet ke ze ti ked vez mény ben ré sze sül min den olyan szer zô dô, aki a szám lá ját va la mely ma gyar or szági ta -
ka rék szö vet ke zet ben ve ze ti, és ezt a tényt a szer zô dés koc ká zat vi se lés kez de tét, vagy a biz to sí tá si év for du lót meg -
elô zô en a biz to sí tó tu do má sá ra hoz za.

(16) Gyártási év kedvez mény ben ré sze sül az a gépjármûszerzôdés, melynél a gépjármû kora egy, kettô vagy 10 éves és
annál idô sebb. A kedvez ményt meglévô és új szerzôdéseknél is igényelni kell. (Gépjármû életkora = aktuális biz-
tosítási év – gyártási év)

(17) Ve szély kö zös sé gi pót díj: Meg lé vô szer zô dé sen ab ban az eset ben ke rül ér vé nye sí tés re, amennyi ben a biz to sí tá si
évfor du lót meg elô zô egy éven be lül a szer zô dé sen al kal maz va volt a kár oko zói pót díj. Az új, 2021. feb ru ár 01-tôl
in du ló koc ká zat vi se lés kez de tû szer zô dé sek ese té ben a pót díj ab ban az eset ben ke rül al kal ma zás ra, amennyi ben
az elôz mény szer zô dé sen egy éven be lül ér vé nye sít ve volt ká ros kor rek ci ós szor zó vagy kár oko zók pót dí ja vagy
káros pót díj vagy kár oko zó szor zó vagy kár elôz mény díj szor zó vagy kár oko zói szor zó vagy kár oko zó pót díj vagy
kár oko zói díj szor zó vagy kár oko zói pót díj.

(18) Amennyiben a biztosított gépjármû kormánya a jármû menetirány szerinti jobb oldalán helyezkedik el, a biztosító a
meg adott pótdíjat érvényesíti a szerzôdésben.

(19) Negyedéves pótdíjat alkalmaz a biztosító a negyedéves fizetési gya ko riságú szerzôdésekre.
Az (1) és a (2) ked vez mény nem von ha tó össze.
Az (1) és a (8) ked vez mény nem von ha tó össze.
A (3) és a (4) ked vez mény nem von ha tó össze.
A (14) és a (15) ked vez mény nem von ha tó össze.
Új szer zô dé sek ese té ben a ked vez mé nyek iga zo lá sát a kockázat vi se lés kezdetét meg elô zô en kell a biz to sí tó ren del ke zé -
sé re bo csá ta ni. Meg lé vô szer zô dé sek ese té ben a fent de fi ni ált ked vez mé nyek re va ló jo go sult ságot a biz to sí tá si év for du -
lót meg elô zô en, a kö vet ke zô biz to sí tá si idô szak elôtt kell iga zol ni.

TEHErGÉPJÁrMûVEK, VONTATóK
(1) A köz szol gá la ti dol go zók és köz al kal ma zot tak ked vez mé nye csak ter mé sze tes sze mé lyeknél ke rül alkal ma zás ra,

igazo lás alapján.
(2) Pol gár õr ked vez mény ér vé nyes pol gár õr iga zol vánnyal ren del ke zõ ter mé sze tes sze mé lyek nél, il let ve pol gár õr szer -

ve ze tek nél ke rül alkal ma zás ra.
(3) Gyermek kedvez mény II. olyan természetes személyek nél ke rül al kal  ma zásra, akiknek 15 éves kor  alatti gyer me -

kük/gyer me ke ik van/van nak. Ezt szü  le té si anya köny vi ki vo nat tal vagy az ügy fél ál tal tett, 15 év alatti leg fiatalabb
gyermek szü le té si évére vo nat kozó ügy fél nyilat ko zattal lehet iga zol ni.

(4) Éves díjfizetési kedvezményben részesülnek azon ügy fe le ink, akik éves díj fi  ze tési gyakoriságot választanak. Éves
díjfizetési ked vez mény nem ve hetô igénybe díjnemfizetéssel megszûnt elôz mény szerzôdés esetén.

(5) Azok az egye sü le ti ta gok jo go sul tak a tag sá gi ked vez mény re, akik 5 kü lön bö zô év ben éven ként leg alább egy nap
díj ren de zett biz to sí tás sal ren del kez tek a kocká zat vi se lés kez det évét, illetve a biztosítási idôszak kez detét meg elô -
zô en egye sü le tünk nél. A ked vez mény ér vé nye sí té sét a koc  kázat vi se lés, illetve a biz to sí tá si idô szak kezdetét meg -
elô zô en írás ban kell kér ni.

(6) Part ner ked vez mény re jo go sul tak a ma gyar or szá gi ipar tes tü le tek tagjai és a FUVOSZ tag jai.
(7) Tu da tos Ve ze tôk Ked vez mé nye: azoknál kerül alkal ma zás ra a ked vez mény, akik vál lal ják, hogy minden naptári hó -

nap 10. nap já ig be lépnek a biz tosí tó által balesetmeg elô zé si in for má ci ós tarta lom mal feltöltött bale setmegelôzési
portálra, vagy fo gadják a bizto sí tó ezzel kap cso la tos elekt ro nikus le ve lét. A szer zô dô vál lal ja, hogy az aján lat fel vé tel
so rán meg ad ja azt az e-mail cí met, mely a biz to  sí tó és a szer zô dô közti kom mu ni ká ci ót biz to sít ja. Kedvez mény ben
részesül to vábbá az a szerzôdés, amelyik a bizto sí tási évfordulót meg elôzôen rendel kezett ezzel a kedvez ménnyel.

(8) E-mail ked vez mény: E-mail ked vez mény ben ré sze sül, aki igényli ezt a ked vez  ményt, és azáltal, hogy meg ad ja e-
mail cí mét, hoz zá já rul, hogy a meg adott e-mail cí mé re biz to sí tás sal kap cso la tos in for má ció kat küld jön a biz to sító.
Kedvezményben részesül továbbá az a szer zôdés, amelyik a biztosítási évfordulót meg elô zôen rendelkezett ezzel
a kedvezménnyel. Nemzetközi for galomban részt ve vô von ta tó szerzôdésére az e-mail ked vez mény nem ér vé nye -
sít hetô. A kedvez mény nem érvénye sít he tô a nem zetközi forga lom ban részt vevô 3,5 tonna feletti, de 12 tonna
meg en ge dett leg nagyobb össz tö megig ka te góriába tarto zó tehergép jár  mû vek eseté ben.

(9) Telefonos kedvezményben részesül, aki igényli ezt a ked vez ményt, és azáltal, hogy meg ad ja tele fon számát, hoz -
zá já rul, hogy a meg adott tele fonszámon a bizto sí tó biz to  sítással kap csolatos információkkal ke resse meg.
Kedvezményben részesül továbbá az a szer zôdés, amelyik a biztosítási évfordulót meg elô zôen rendelkezett ezzel
a kedvezménnyel.

(10) Lakásnagyság kedvezményben az a szerzôdô részesül, aki tu laj do no sa, vagy akinek vele egy ház tar tásban élô kö -
zeli hoz zá tar tozója tulajdonosa a díj ked vez mény ben meg ha tá ro zott nagy sá gú la kásnak, illetve megadja a la kás
nagy sá gá ra vo natkozó adatot.

(11) Gyártási év kedvez mény ben ré szesül az a gépjármûszerzôdés, melynél a gépjármû kora 10 éves vagy an nál idô -
sebb. A kedvez ményt meglévô és új szerzôdésekre is külön igényelni kell. (Gép jármû életkora = biztosítási idô -
szak kezdetének éve – gyártási év)

(12) Négytengelyes ked vez ményre jogosult minden olyan teher gép  jár mû kategóriába tartozó szerzôdés, melynél a gép -
jármû tengelyének a száma el éri vagy meg ha lad ja a négyet. A kedvezményt meglévô és új szerzôdésekre is külön
igényelni kell.

Az (1) és a (2) ked vez mény nem von ha tó össze.
Az (1) és a (6) ked vez mény nem von ha tó össze.

Új szer zô dé sek ese té ben a ked vez mé nyek iga zo lá sát a koc ká zat vi se lés kez de tét meg elô zô en kell a biz to sí tó ren del ke zé -
sé re bo csá ta ni. Meg lé vô szer zô dé sek ese té ben a fent de fi ni ált ked vez mé nyek re va ló jo go sult ságot a biz to sí tá si év for du -
lót meg elô zô en, a kö vet ke zô biz to sí tá si idô szak elôtt kell iga zol ni.

Pótdíjak tehergépjármûvek, vontatók, lassújármûvek, munkagépek, segédmotorok

és négykerekû segédmotoros kerékpárok, pótkocsik és félpótkocsik részére

(13) Amennyi ben egy szer zô dô 20 vagy an nál több kö te le zô gép jár mû-fe le lôs ség biz to sí tási szerzôdést köt a KöBE-nél
egy nap tá ri éven be lüli koc ká zat vi se lés kez det tel, a biz to sí tó a meg ha tá ro zott pót dí jat ér vé nye sí ti az adott nap tá ri
éven be lüli koc ká zat vi se lés kez de tû 20. és min den to váb bi szer zô dés re.

(14) Nemzetközi pótdíj azon gép jármûvek szer zô dései re vo nat ko zik, ame lyek Ma gyar or szág ha tá ra in kí vül is közleked-
nek a szerzôdés tartama alatt.

(15) Ve szély kö zös sé gi pót díj: Meg lé vô szer zô dé sen ab ban az eset ben ke rül ér vé nye sí tés re, amennyi ben a biz to sí tá si
év for du lót meg elô zô egy éven be lül a szer zô dé sen al kal maz va volt a kár oko zói pót díj. Az új, 2021. feb ru ár 01-tôl
in du ló koc ká zat vi se lés kez de tû szer zô dé sek ese té ben a pót díj ab ban az eset ben ke rül al kal ma zás ra, amennyi ben
az elôz mény szer zô dé sen egy éven be lül ér vé nye sít ve volt ká ros kor rek ci ós szor zó vagy kár oko zók pót dí ja vagy
ká ros pót díj vagy kár oko zó szor zó vagy kár elôz mény díj szor zó vagy kár oko zói szor zó vagy kár okozó pót díj vagy
kár oko zói díj szor zó vagy kár oko zói pót díj.
A pót dí jat ab ban az eset ben is al kal maz ni kell a 12 ton na meg en ge dett össz tö meg fe let ti te her gép jár mû és von tató
gépjármûkategóriák 2020. feb ru ár 15. koc ká zat vi se lés kez det tôl in du ló szer zô dé se in, amennyi ben a koc ká zat vise -
lést meg elô zô egy éven be lül a gép jár mû vel a szer zô dô kárt oko zott, és elôz mény szer zô dé sét olyan biz to sí tó val
kö töt te meg, amely nek 2020. feb ru ár 01-n ha tály ban le vô kö te le zô gép jár mû-fe le lôs ség biz to sí tá si díj ta ri fá já ban
ke ve sebb, mint 2000 da rab flot ta azo no sí tó vagy flot ta köt vény szám sze re pelt.

(16) A pótdíj azon gépjármûvek szerzôdéseire vonatkozik, amelyek Magyarország határain kívül olyan országban is
köz le kednek, ahol a közúton baloldali haladás irányú közlekedés van.

(17) A 3,5 tonna feletti, 12 tonna megengedett legnagyobb össz tö me gig teher gép jármûvek után fizetendô pótdíj.
(18) A 12 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti teher gép jármûvek után fizetendô pótdíj.
(19) A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegig kategóriába tartozó tehergépjármûvek után fizetendô pótdíj.
(20) Amennyiben a biztosított gépjármû kormánya a jármû menetirány szerinti jobb oldalán helyezkedik el, a biztosító a

meg adott pótdíjat érvényesíti a szerzôdésben.
(21) A biztosító abban az esetben érvényesíti ezt a pótdíjat, amennyiben az ajánlat felvételekor a szerzôdô üze mel te té -

sé ben levô jármûvek száma eléri a 40 db-ot. A pótdíj független attól, hogy a jármûvek kötelezô gépjármû-felelôs -
ség biz to sításai különbözô biztosítóknál vannak.

(22) Negyedéves pótdíjat alkalmaz a biztosító a negyedéves fizetési gya ko riságú tehergépjármû szerzôdésekre.

A díjtáblák gyermekkedvezményeinél: Gyer mek ko ra = új szer zô dés ese tén a koc ká zat vi se lés kez de té nek éve – szü le té si év. Meg lé vô
szer zô dés ese tén a biz to sí tá si idô szak kez de té nek éve – szü le té si év.
A díjtáblák korszorzóinál: Kor = új szerzôdés esetén a kockázat vi se lés kezdetének éve – születési év. Meglévô szer zô dés esetén a
biztosítási idôszak kezdetének éve – születési év.

A KöBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület „AM” jelû díjtáblái kedvezményeinek/pótdíjainak magyarázatai

Egyesületi tagdíj tagonként (nem szerzôdésenként) 150 Ft/hó

csak éves díjfizetéssel köthetõ gépjármûvek alapdíjai (Ft)

Lassújármû, munkagép* 15 827

Segédmotor és négykerekû segédmotor-kerékpár* 12 993

Pótkocsi, félpótkocsi 0,75 t megengedett legnagyobb össztömegig* 17 266

Pótkocsi, félpótkocsi 0,75 t felett, 10 t megengedett legnagyobb össztömegig* 74 825

Pótkocsi, félpótkocsi 10 t megengedett legnagyobb össztömeg felett** 99 280

Autóbusz 10–19 férôhelyig 386 900

Autóbusz 20 férôhelytôl 1 073 830

Mezôgazdasági vontató 17 266

** A kedvezmények, az üzemeltetés jellege szorzó, az üzemmód szorzó, a kor szorzó nem alkalmazhatók a
fenti gép jár mû-kategó ri ák ra.

** A kedvezmények, az üzemeltetés jellege szorzó, az üzemmód szorzó, a kor szorzó nem alkalmazható erre
a gép jár mû-kategó ri á ra. 10 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti pótkocsi szerzôdés maximum
napi díja, amennyiben az Európai Unión belül közlekedik: 344 Ft. 10 tonna megengedett legnagyobb össz -
tömeg feletti pótkocsi szerzôdés minimum napi díja minden más esetben 619 Ft.

A négy ke re kû se géd mo to ros ke rék pár ra és tro li busz ra ki zá ró lag ha tá ro zott ide jû szer zô dés köt he tô.

2021. április 1-tôl érvényes
kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási díjak

a KöBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási szerzôdéseire

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel


