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Flotta ajánlatkérés (B flotta vs. tarifális flotta) 

 A B flotta igényt célszerűen az évfordulót megelőző 3. hónap elején a flottavallalas@aegon.hu email 

címre megküldeni a csatolt ’KGFB 2021 B flotta bekérő’ Excel kitöltésével, az igényelt díjazás 

beállításával és a befogadást segítő információk megadásával. Ezt követően legkésőbb a hónap 

15-éig visszajelzünk, hogy az adott flotta bekerül-e a megfelelő tarifahirdetésbe. Amennyiben igen, 

a megkötéshez szükséges flotta azonosítót a hirdetés kiadásáig megküldjük. Ezzel az azonosítóval 

lehet a hirdetésben az egyedi szorzókat megismerni, illetve később a FrontEnd rendszeren a flottára 

az ajánlatot felvenni. 

Példa: 2021. április 12-i évfordulós flottára B flotta igény merül fel. Ez esetben január első felében 

célszerű az ajánlatkérést megküldeni, amiről január 15-ig van idő egyeztetni. Ez a B flotta várhatóan 

február elején kerül meghirdetésre április 1-jei hatályú tarifában. 

 Nem B flotta (tarifális flotta) megkötése esetében nincs szükség előzetes egyeztetésre. Ott a 

meghirdetett alapdíjakkal és módosító szorzókkal kell számolni.  
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Flotta ajánlat felvétel a FrontEnd (FE) rendszerben (díjkalkuláció, ajánlat 

felvétele) 

B flotta díjkalkuláció (Flottaszorzóval rendelkező flották) 

A FrontEnd FeMobile felületre belépve a GFB Flotta csempét kell elindítani, itt lehet most kalkulálni, 

később pedig majd az ajánlatot felvenni és véglegesíteni. 

 

GFB Flotta csempére bal egérrel kattintva el lehet indítani az Igényfelmérés és kalkuláció-t, melyet 

értelemszerűen ki kell tölteni. 

Így különösen fontos, hogy a kockázatviselés kezdetének 2021-es dátumot írjunk, mert így fog a B tarifa 

díjjal számolni. Nagyon fontos, hogy a főtevékenység TEÁOR kódját adjuk meg, illetve az Üzemeltetés 

jellege lehetőségeiből a megfelelő használati módot válasszuk ki. 

 

A Szerződő/Alapadatok felületen a következő kérdésnél Igen-re kell állítani, hisz lett rá B flotta hirdetve: 



A szerződő rendelkezik az Aegon KGFB hirdetményében közétett flottaazonosítóval? 

A B flotta díjat úgy fogja előhozni, ha az Adószám és Flotta ügyfél azonosító pontosan megadásra kerül. 

Ezek az azonosítók szerepelnek az általam kiküldött táblában. Ha ezeket pontosan beírjuk, akkor meg 

kell nyomni a KÜT lekérdezés gombot. Ez fontos, mert ezzel kerülnek a B flottához tartozó szorzók és 

ügyfél adatok beolvasásra. Ha ezt elfelejtjük, akkor nem fog az egyedi szorzókkal számolni. Ha itt 

feljöttek az ügyféladatok, akkor folytatható a kitöltés és ekkor számol a B flotta tarifával. Az adószámnál 

szóköz és kötőjelek nélkül kell beírni az adószámot. 

 

Utána a díjkalkuláció felületelein értelemszerűen meg kell adni az adatokat. Ha a díjkalkuláció végére 

értünk (Összegzés felület), akkor a Műveletek megnyomása után először érdemes elmenteni a 

kalkulációt, mert akkor később az ajánlat készítéskor már innen tudjuk folytatni. Utána pedig a 

Nyomtatás gombra kattintva kapunk egy linket, ahonnan a kalkulációt pdf-be le lehet menteni és emailen 

elküldeni vagy kinyomtatni.  

 



Tarifális flotta díjkalkuláció (Flottaszorzóval nem rendelkező flották) 

A FrontEnd FeMobile felületre belépve a GFB Flotta csempét kell elindítani, itt lehet most kalkulálni, 

később pedig majd az ajánlatot felvenni. 

 

GFB Flotta csempére bal egérrel kattintva el lehet indítani az Igényfelmérés és kalkuláció-t, melyet 

értelemszerűen ki kell tölteni. 

Így különösen fontos, hogy a kockázatviselés kezdetének 2021-es dátumot írjunk. Nagyon fontos, hogy 

a főtevékenység TEÁOR kódját adjuk meg, illetve az Üzemeltetés jellege lehetőségeiből a megfelelő 

használati módot válasszuk ki.  

 

A következő kérdésre a válasz alapból Nem-re van állítva, ezt így is kell hagyni, hiszen nem lett B flotta 

rá hirdetve: 

A szerződő rendelkezik az Aegon KGFB hirdetményében közétett flottaazonosítóval? Nem 



A lap alján található jobbra nyíllal haladhatunk a képernyők között. A szerződő adatainak megadása 

után meg kell adni a járműkategóriánként a darabszámot, majd ezt követően a tarifával díjat számol a 

FrontEnd rendszer a megadott adatok alapján. 

Ha a végére értünk, akkor a Műveletek megnyomása után először érdemes elmenteni a kalkulációt, 

mert akkor később az ajánlat készítéskor már innen tudjuk folytatni. Utána pedig a Nyomtatás gombra 

kattintva kapunk egy linket, ahonnan a kalkulációt pdf-be le lehet menteni és emailen elküldeni vagy 

kinyomtatni.  

 

Ajánlat felvétele 

Abból a helyzetből tudunk indulni, amikor van már egy akár B flottás, akár tarifális kalkulációnk elmentve. 

Itt a Műveletek megnyomása után az Ajánlat gombra kell kattintani. 

 



Itt értelemszerűen a még hiányzó adatokat kell megani és alul a nyíllal lehet tovább haladni a képernyők 

között. Amiket a kalkulációnál már megadtunk, azon adatok eleve feltöltésre kerülnek és nem is 

változtathatóak, illetve csak a díjkalkulációba visszalépéssel lehet módosítani.  

Az ajánlatkészítés érdemi része ezen a lapon történik, itt kell a járművek adatait felvinni. Erre lehetőség 

van az ajánlat készítés Ajánlati adatok/Gépjárművek felületen, járművenként is, de egy sablon Excel 

betöltésével is be lehet ezeket tölteni. Jól látható hogy a díjkalkulációnak megjelenő járműkategóriák 

jelennek meg, mindegyik 1-1 biztosítani kívánt járművet takar. Az adatok rögzítése előtt engedélyt kell 

adni, hogy a KEKKH rendszerébe ellenőrzés céljából bekérdezhessünk (ez kötelező!), illetve meg kell 

adni a szerződéskötés okát, ami jelen esetben jellemzően ’Évfordulós biztosítóváltás’ lesz. Ha ezeket 

megadtunk, akkor lehet a jáműadatok rögzítését elkezdeni. 

 

Manuális felvitel 

A kiválasztott jármű kategóriája melletti kis ikonra kattintva megjelenő lehetőségek közül válasszuk a 

Módosítás funkciót. Ezzel feljön egy üres adatlap, amit értelemszerűen a jármű adataival fel kell tölteni. 

A járműkategória alapján kötelező mezők sárgás hátterűek, így a példában szereplő tgk esetében a 

Megengedett össztömeg kötelező, de a teljesítmény (kW) nem. 



 

A rendszám+alvázszám, vagy a rendszám+forgalmi engedély szám megadása után az autó adatai 

felolvashatók a KEKKH adatbázisból, így az autó adatait nem kell kézzel felvinni. A két pontosan beírt 

azonosító beírását követően a fenti részen található KEKKH lekérdezés gombra kell nyomni. 

 

Ha az autó adatai betöltődtek, vagy azt kézzel kitöltöttük, akkor meg kell adni a többi kötelező adatot is 

értelemszerűen, többek között az előző biztosítás adatait is. Ha valamit kihagyunk és kötelezően 

javítandó, vagy pótlandó, azt a rendszer pirossal jelzi. 



 

Ha minden szükséges adatot megadtunk, akkor a felület alján lévő vissza gombra nyomva 

visszatérhetünk az előző járműlistás oldalra. Ha maradt hibás, vagy kitöltetlen adat, akkor azt itt is 

pirossal látjuk. 

 

Ha minden elvárt adatot megadtunk, akkor már az adott jármű mellett nincs piros üzenet. 



 

A barna üzenetek tájékoztató jellegűek. Jelen esetben nem a szerződő nevén van az adott autó, erre 

figyelmeztet. Ez a tájékoztató üzenet nem akasztja meg az ajánlat véglegesítését. 

Excel betöltővel tömeges felvitel 

Megküldésre kerül egy Excel betöltő sablon, amit értelemszerűen kitöltve lehet járműveket tömegesen, 

kényelmesen felvinni. 

 

A sablon egy soron 1 jármű adatait tartalmazza. Az oszlopokban pedig pontosan azok az adatok 

szerepelnek, amiket a felületen is elvárunk. De mivel itt a mezők másolhatók, a kitöltése sokkal 

egyszerűbb. A KEKKH ellenőrzés itt is rá fog futni, így elég járművekről itt is csak a 

rendszám+alvázszám, vagy a rendszám+forgalmi engedély szám párost megadni. A KEKKH-ban nem 

szereplő adatokat viszont itt is célszerű már az Excelben megadni, így különösen az előzmény 

biztosításra vonatkozó adatokat (ezek a sablonban a sárga oszlopok). 



 

Ha az Excelben marad kitöltetlen adat, attól az Excel még betölthető és a felületen lehet a hiányzó 

adatot pótolni. De lehet az Excelben is módosítani, pótolni és az Excelt újra betölteni. Arra viszont 

felhívom a figyelmet, hogy az Excel újra betöltése felülírja az előzőt. 

A Gépjármű adatok betöltése excel fájlból gombra nyomva, majd a Fájl kiválasztás gombra lehet a 

gépről az előkészített Excel adatközlőt megnyitni. A fájl kiválasztása után Betöltés gombra megtörténik 

a betöltés és egyben lefut a KEKKH lekérdezés is. 

 



 

 

Láthatóan rendben beolvasta a rendszer az adatok és csak a Munkagép esetében jelez adathiányt, amit 

javíthatunk az Excelben és újra elvégezzük a betöltést, vagy a Munkagép sor bal oldalán lévő ikonnal 

belépünk a felületre és módosítjuk, pótoljuk az adatot. A Manuális felvitelnél leírt módon itt is pirossal 

jelöli a felület, hogy mely adatokat várja el. Ha javítjuk, akkor már nincs több hiba: 



 

Ajánlat véglegesítése 

A jobbra nyíllal tudunk továbblépni az ajánlat véglegesítéséhez és még néhány adat megadásához (pl. 

bankszámlaszám, jutaékjogosult adatok). Majd eljutunk az utolsó képernyőig (Mentés/Ajánlat 

véglegesítés), ahol az ajánlat előállításának módját tudjuk megválasztani. 

 



 

A kötés módja nem választható, az „Ajánlat készítése nyilatkozattal (papíralapú)”-t be kell jelölni. Aztán 

az ajánlati csomag átvételére feljövő 3 opcióból lehet választani. Célszerű a középsőt választani, akkor 

miden egy pdf-be megkeletkezik. Amennyiben az elsőt választjuk, az E-mail küldés (letöltés internetről) 

a következőt jelenti. Ezt választva meg kell adni az ügyfél email címét és telefonszámát. A megadott 

email címre fog kimenni az előajánlati csomag, valamint később az ajánlat véglegesítése után az ajánlati 

csomag linkje. Az e-mailben lesz egy link, amire kattintva kér egy sms kódot, ami a  szerződőnél 

megadott telefonszámra megy. A levélben lévő linken letölthető ajánlati csomagot az sms-ben érkező 

kód segítségével tudja megnyitni.  

Az alábbi képernyőn a második opció (Nyomtatás szabályzattal együtt) eredménye látszik, a linkre 

kattintva megtekinthető, letölthető a teljes előajánlati csomag. A Vissza gombra kell letöltés után 

kattintani a véglegesítés folytatásához. 

Először mindig az előajánlati csomag készül el, ez még nem a végleges ajánlat. Az ügyfélnek a végleges 

ajánlatot kell megkapnia, mely tartalmazza az ajánlati vonalkódokat és minden szükséges 

dokumentumot. 



 

Vissza után a feltételek elfogadása kérdésre a választ Igen-re kell állítani. És ezt követően Tovább a 

véglegesítésre kattintva fejezzük be az ajánlatkészítést. A rendszer még egy kérdést feltesz, hogy 

biztosan véglegesítjük-e az ajánlatot, melyre igennel kell válaszolni. Ezután a FrontEnd rendszer az 

ajánlatot véglegesíti és a lenti felületen az Ok gomb után megjelenik a nyomtatási felület és a fő ajánlat 

szám. 

 

 

 

 

 

 



A nyomtatási felületen az ajánlatot pdf-be le lehet generálni a nyomtatás funkció gombbal. Az ajánlati 

pdf jobb felső sarkában mindig egy „fő ajánlati vonalkód” látható. A gépjárműveknél, pedig az egyes 

járművekhez tartozó ajánlati vonalkódok láthatóak, melyekre később a PKR rendszerben lehet keresni, 

vagy az AFC-nél (Adminisztráció) érdeklődni. Amennyiben a kötési módnál az Ajánlat készítése 

nyilatkozattal (papíralapú) opciót választottuk, akkor az ajánlati vagy nyilatkozati csomagot legenerálva 

a pdf első oldalán található nyilatkozatot a szerződővel alá kell íratni (a szerző is írja alá) és AFC-be be 

kell küldeni (Adminisztráció email címére) vagy az edokon feltölteni hiánypótlásként. Az aláírt nyilatkozat 

beérkezése a jutalék kifizetés feltétele. 

 

 

  



Szaporulat bejelentése 
Ha az ügyfélnek már van élő KGFB flottája, amibe szaporulatot akartok rögzíteni, akkor pontosan úgy 

kell indítani, mint egy új KGFB flottát, tehát az Igényfelmérés és kalkuláció indításával. 

Az első oldalon néhány adatot meg kell adni, különösen a kockaviselés kezdetét. 

 

Tovább lépve ez a lap jön fel. 

 

Itt mivel meglévő flottáról van szó, ki kell választani az A szerződő rendelkezik az Aegon KGFB 

hirdetményében közétett flottaazonosítóval? kérdésre az Igen választ. Majd megadni az adószámot és 

és a Flotta ügyfélazonosítót. Ezt követően meg kell nyomni a KÜT lekérdezés gombot, ami felhozza 

az ügyfél adatokat. 



 

Szaporulat felvételéhez az A szerződő meglévő KGFB flottájába kíván új gépjárművet/gépjárműveket 

felvenni? kérdésre Igen-t kell beállítani. Ez csak akkor lehetséges, ha a KÜT lekérdezés sikeres volt, 

azaz sikerült beazonosítani a flottát. 

Innen folytatva meg kell adni a szaporulatban szereplő járművek kategóriáit, a példában 1 db szgk 

szaporulatot veszünk fel. 

 

A szaporulat ajánlatának felvétele innen már ugyanúgy fejezhető be, mint az a Flotta ajánlat felvétele 

fejezetben leírásra került. Gyakorlatilag egy 1 járműves ajánlat áll így elő. Ha több szaporulat van, azt 

így egyszerre fel tudjátok venni és ebben az esetben is használható a betöltő Excel sablon. 

Törlés, szüneteltetés bejelentése 
Törlést és szüneteltetés igényeket az Adminisztráció email címére továbbított levélben van lehetőség 

jelezni.  

Amennyiben a törlés lejelentése a BM rendszeren már megtörtént elégséges az igény továbbítása, 

amennyiben ez még nem valósult meg kérjük az adásvételi dokumentum csatolását.  



Szüneteltetés csak a BM-ben megtörtént módosítások után tudjuk átvezetni, ezért az igényt ezt 

követően kell elküldeni szintén a jelzett e-mail címre.  

Igazolások igénylése (KGFB igazolólap, zöldkártya) 
Az ajánlati pdf minden esetben tartalmaz igazoló lapot, amely a kockázatviselés kezdete+60 napra 

szól. A folyamatos esedékességi igazoló lapot - a díj befizetést követően - automatikusan postázzuk. 

Zöldkártya letöltésére a PKR rendszeren keresztül van lehetőség, onnan bármikor letölthető pdf-ként. 

Azon partnereink, akik WS kapcsolatot kialakítottak, saját maguk ezen keresztül letölthetik a 

zöldkártyákat. Kivételes esetben - a WS kapcsolattal nem rendelkező partnerek kérésére – zöldkártyát 

állítunk ki a nyilvántartott állományról negyedéves díjfizetés esetén minden naptári negyedév 2. 

hónapjában, feltéve, hogy az időszakra elvárt díj beérkezett.  

Számlázás  
Az első számla és a szaporulati számla a kötvényesítést követően 3. napon kerül leválogatásra és 

postázásra.  

A számlázást megelőzően minden negyedév utolsó hónapjának 23. napjáig elkészül az állomány 

egyeztető lista, melyet e-mailen továbbítunk. Az állomány egyeztető lista alapján a szükséges 

módosítási igényeket a „Törlés, szüneteltetés bejelentése” pontban jelzettek szerint adott hónap 28. 

napjáig jelezni.  

Az időszakos számlákat a díjelőírásról a módosított és/vagy elfogadott állomány egyeztető listák 

alapján következő negyedév első hónapjának 10. napjáig állítjuk ki, majd postai úton továbbítjuk.  

Díjfizetés  
Díjfizetéskor az aktuális díjelvárásról szóló számlával azonos összeget kell utalni, a közlemény 

rovatban a számla sorszámát kérjük minden esetben feltüntetni.  

Amennyiben egy díjelvárási időszakra a flotta több számlával rendelkezik azokat egy összegben 

lehetséges utalni. Ez esetben fontos a több számla díjelőírásainak összegével azonos utalás és 

minden számla számlaksorszámának felvezetése a közlemény rovatban. 

 

Elérhetőségek 
Kockázatvállalás:       flottavallalas@aegon.hu 

Adminisztráció (ajánlatkezelés, állománykezelés, igazolások):  aegonkgfbflotta@aegon.hu 
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