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Aegon gépjármű biztosítások

• Aegon Kgfb

• Flotta gfb

• Aegon Útitárs casco
• Normál-Eurotax alapú díjszámítás
• Pontrendszerű díjszámítás

• Motorcasco
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• Ha valaki valakinek kárt okoz, és vétkes 
ebben a károkozásban, akkor a kárt meg 
kell térítenie (Ptk). 

• Veszélyes üzem - Objektív felelősség
- kimentés a kártérítési kötelezettség alól:

Ha a károkozó bizonyítja, hogy a kárt külső ÉS 
elháríthatatlan ok idézte elő! 

• Miért van szükség a veszélyes üzemi 
kárfelelősség intézményére?

- A károsult védelme érdekében 

Veszélyes üzemi, vagy objektív felelősség

KGFB TERMÉK HÁTTÉRE
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• Célja: 
- Az általunk másoknak okozott károkat 

térítse meg, helyettünk
- Ezáltal szolgálja a károkozó üzemben 

tartó érdekeit is: ne lehetetlenüljön el 
anyagilag, ha jelentőst kárt kell kifizetni

• Magyarországon regisztrált
gépjárművek száma összesen kb. 4,6 
millió, ebből:

- SZGK: kb. 3,7 millió
- TGK:    kb. 520 ezer

• Kb. 1-2 %-nak nincs kötelező 
biztosítása

• Nem minden jármű regisztráció 
köteles (smkp) 

Biztosítási kötelezettség

KGFB TERMÉK HÁTTÉRE
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• Mettől meddig kell KGFB-vel rendelkezni?

• Ki kötheti / köteles kötni? 

• Mikor kell kötnie? Meddig köteles fenntartani? 

• Ha elkülönül a tulajdonos és az üzembentartó 

• Ha nincs érvényes szerződés

• Egy autón egyszerre csak egy KGFB lehet 
érvényes! 

• Biztosított: üzemben tartó és a gépjárművet 
vezető személy

A szerződés szereplői – Szerződő / Biztosított 

KGFB szerződés
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- Új gépjármű megvásárlása és 
forgalomba helyezése 

- Használt gépjármű vásárlása (tulajdonos 
váltás)

- Üzemben tartó váltás

- Öröklés

Speciális esetek:

- DNF miatti újrakötés

- Évfordulós biztosító váltás

Szerződéskötés oka

KGFB szerződés
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Biztosított járművek (forgalmi engedély alapján) 

Személygépkocsi Motorkerékpár, smkp Autóbusz Trolibusz

Teherautó Vontató Pótkocsi Félpótkocsi

Mezőg.  vontató Lassú jármű Munkagép Quad
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• Európai Gazdasági Térség 

• Svájc, valamint a 

• Zöldkártya Rendszerbe tartozó területek 
(mabisz.hu)

• Felelősségbiztosítási fedezet meglétét a 
rendszám és “H” országjel tanúsítja

• Külföldre utazáskor csak a 
Rendszámegyezményen kívüli ZK 
tagországokba kérjünk ZK-t, vagy oda, 
ahova a mabisz.hu-n kifejezetten 
javasolják.

Területi hatály

KGFB szerződés
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Guide Aegon’s Corporate PPT template

Szerződés tartama

KGFB szerződés

• Állandó forgalmi engedélyre kötelezett gépjárművek esetében
• A biztosítási időszak első napja a kockázatviselés kezdete
• A szerződések biztosítási évfordulója a biztosítási időszak utolsó napja 

Határozatlan

• Ideiglenes forgalmi engedéllyel (P, Z, V, E, M) ellátott járművekre, 
segédmotoros kerékpárra, moped autóra és Quadra

• A szerződés minimális időtartama 30 nap, maximális időtartama 12 hónap 
• A teljes időtartamra járó díjat kötéskor be kell fizetni

Határozott



10

Guide Aegon’s Corporate PPT template

Kockázatviselés kezdete

KGFB szerződés

Azonnali hatály

Halasztott hatály 
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• MABISZ új kezdeményezése

• Ingyenes, egyszerűen kezelhető

• Azonnali kárbejelentés

Letöltés:

• https://ekarbejelento.hu

• Google Play áruház

• App Store

Applikáció segítségével

Kárbejelentés
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Kárbejelentés módjai

Kárbejelentés

Online
• Webes felületen: aegonline.aegon.hu

Telefonon
• 06-1-477-4800

Levélben
• Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 

Országos Kárrendezési Központ
9701 Szombathely Pf. 63
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Guide Aegon’s Corporate PPT template

Díjfizetési mód és gyakoriság

KGFB szerződés

Szerződés típusa Díjfizetés módja Díjfizetés gyakorisága

Egyedi szerződés Csekkes Éves/negyedéves/féléves

Folyószámlás /egyedi utalás 
/rendszeres bankkártyás

Éves/negyedéves/féléves

Egyedi utalás
Egyszeri (csak határozott
szerződés esetén)

Flotta szerződés Egyedi utalás Éves/Féléves/Negyedéves

Egyedi utalás
Egyszeri (csak határozott
szerződés esetén)



14

Guide Aegon’s Corporate PPT template

Díj összetétele 

KGFB szerződés

Alapesetben:

Díj nem fizetés 
újrakötéskor:

Gyakoriság szerinti díj

Biztosítási adó

Gyakoriság szerinti díj

Fedezetlenségi díj

Biztosítási adó

Előzmény szerződés 
türelmi idejére járó díj 
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Bonus–Malus rendszer

KGFB szerződés

M04
M03

M02
M01

A00
B01

B02
B03

B04
B05

B06
B07

B08
B09

B10

Új belépő

MALUS fokozatok BONUS fokozatok

Nem új belépő
-KKNYR alapján!

Párhuzamos 
üzemeltető

Első 
károkozásMásodik 

károkozás

Negyedik károkozás
-DNF

Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, 
motorkerékpár, vontató, mezőgazdasági vontató

Harmadik
károkozás
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Megfigyelési időszak

KGFB szerződés

1. Biztosítási időszak
(1 év)

2. Biztosítási időszak
(1 év)

Évforduló Évforduló

Megfigyelési 
Időszak

1 év

Bónuszváltás
Megfigyelési 

Időszak
1 év

Ahhoz, hogy a bonus-malus bosorolás évfordulóval 1 fokozatot emelkedjen, a megfigyelési 
időszakban 270 napig díjjal rendezettnek és kármentesnek kell lennie. 

Korábbi szerződés

B3

B3 – B4?

Megfigyelési 
Időszak

1 év
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Tartam alatti funkciók

KGFB szerződés

• Díjfizetési gyakoriság változtatás
- Írásban, telefonon, ügyfél kérésére
- Következő díjgyakoriságtól lép életbe 

• Díjfizetési mód változtatás 
- Írásban, telefonon, ügyfél kérésre
- Banki beszedésre: Meghatalmazást meg kell adni
- Bankkártyás: On-line ügyfélszolgálaton regisztrálni 

a bankkártyát 
- Csekkesre: Kérés után automatikus
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A KGFB szüneteltetése:

• Ha a gépjármű – kérelemre vagy hivatalból – a 
forgalomból ideiglenes kivonásra került.

• Szüneteltetés kezdő dátuma: Az okmányirodai 
bejegyzés szerinti nap.

• Szüneteltetés vége: Az ismételt forgalomba 
helyezés napja.

• A szünetelés ideje alatt nincs kockázatviselés és 
díjfizetési kötelezettség.

• Ha az egy év szünetelés végéig nem történik meg 
az ismételt forgalomba helyezés, akkor a 
szerződés érdekmúlás miatt megszűnik. 

Tartam alatti funkciók

KGFB szerződés

Forgalomba 
helyezés

Szüneteltetés
Kezdő 
dátuma

Szüneteltetés
vége

Szüneteltetés – max. 1 évig
(nincs kockázatviselés)
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KGFB kedvezmények, korrekciók
I. KGFB kedvezmények, korrekciók

Partnerkedvezmények:

 Lakás vagy AegonHelp Balesetbiztosítás: 3.500,- Ft
 Vállalati vagyon vagy CASCO: 2.500,- Ft

E-mail cím korrekció: 0,97
Évszaknak megfelelő gumi használat korrekció: 0,95 
Csekkes díjfizetési korrekció: 1,03

Káros korrekció: 1,5

kezdődő új biztosítási időszak kezdőnapját megelőző 3 évben kárkifizetéssel járó 
károkozás történt.
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Aegon lakásbiztosítás minimum díja: 25000 Ft/év

Aegon baleset biztosítás minimum díja: 40000 Ft/év

A kedvezmény mértéke 50%, de maximum 50000 Ft/év

KGFB kedvezmények, korrekciók

Extra Partner kedvezmény
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A flotta

 FLOTTA fogalma a KGFB tv-ben:
3.§ 9. gépjárműflotta: egy adott biztosítónál ugyanazon - jogi személy, egyéni vállalkozó, egyéni cég -szerződő 
üzemben tartó által biztosított gépjárművek együttesen kezelt csoportja, ha ezen gépjárművek darabszáma a 
biztosítási időszak kezdőnapján eléri az ötöt;

 A flottabiztosítás szerződője nem lehet természetes személy. Nincs családi flotta.

 Azonos dátumra kell legalább 5 biztosításba vonható jármű.

Kétféle flotta tarifával rendelkezünk:

1. Flottaszorzóval nem rendelkező flották díjszámítása (tarifális díjszámítás)

2. Flottaszorzóval rendelkező flották díjszámítása (személyre szabott tarifa)
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Flottaszorzóval nem rendelkező flották díjszámítása 
(tarifális díjszámítás)

 Nem kell előzetes egyeztetés
 Az FE-n a flotta KGFB csempén felvehető
 Az egyszerű díjszabás ellenére van buktató, az üzemeltetési pótdíj:

4. Ha az üzemeltetés jellege nem normál használat, vagy a flottában van olyan jármű, amely 
bérgépjármű, taxi, veszélyes anyag szállító, közúti árufuvarozó, hivatásos személyfuvarozó, nem 
hivatásos személyfuvarozó, bérfuvarozó autóbusz, oktató, megkülönböztető és/vagy figyelmeztető 
jelzést használ, továbbá ha a szerződő az általa üzemeltetett járművek közül 3 vagy annál több 
járművel rendszeresen áruszállítást végez, akkor a jármű szerződésének 3. pont szerinti díját 20-al 
meg kell szorozni. A pótdíjat a flottában lévő összes járműre alkalmazni kell.
Bizonytalanság esetén célszerű ajánlat felvétele előtt egyeztetni: flottavallalas@aegon.hu

 Célcsoport: elsősorban személygépjárművel és/vagy kis tgk-val rendelkező KKV-k.
 A tarifa kimondottan távoltartó a nagyhaszon járművekre, aminek az oka, hogy az a 

szegmens nem homogén kockázati szempontból és nehezen megfogható tarifálási
tényezőkkel.
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Flottaszorzóval rendelkező flották díjszámítása 
(személyre szabott tarifa, B tarifa)

 Előre le kell egyeztetni, mert 60 nappal előbb meg kell hirdetni. Havonta hirdetünk, így 
kb. 90-100 nappal a forduló előtt már egyeztetni szükséges a szakosztállyal.

 Szintén az FE-n lehet felvenni a szakosztály által adott azonosítók segítségével.
 Egyedi, személyre szabott díj.
 Az előzetes egyeztetéshez van egy rendszeresített flotta bekérő tábla.
 Célcsoport: olyan flották, melyekben túlnyomórészt nagyhaszon járművek vannak, 

közúti vontatók, 10t feletti pótkocsik, 12t feletti tehergépkocsik. Jellemzően: fuvarozók, 
tüzépek, építőipar, hulladékszállítás (kukásautók), de lehet ilyen a mezőgazdaságban 
vagy ipari területen is. Flotta casco, vagy CMR előzmény előny.

 Nem célcsoportja a B flottáknak a személy- és kisteherautós flották.
 Nem vállalunk: ADR (veszélyes anyag szállítás), Angliába fuvarozók,  napi bérlet, car

sharing, betegszállító tevékenységeket, buszokat.   
 A B flotta kéréseket a flottavallalas@aegon.hu email címre kell megküldeni.
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Flotta Gfb
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Útitárs casco- Eurotax alapú díjszámítás

Szgk és kistgk (3,5 t-ig)

Eurotax díjszámítás esetén: 

 Az ajánlaton azonosító adataival megjelölt (alap- + 
extra felszereltségek) 

Eurotax katalógus alapján kiválasztott gépjármű

Mikor javasoljuk:
 Amikor a gépjárművet be tudjuk pontosan 

azonosítani, tudjuk a szérián felüli extra 
tartozékokat és azok újkori értékét

 Jellemzően újonnan vásárolt gépjárművek 
eseten
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Útitárs casco – pontrendszerű díjszámítás
Szgk és kistgk (3,5 t-ig)

Pontrendszer alapú díjszámítás esetén: 
Alapbeállításként minden gépjármű esetében klímaberendezést
és 4db légzsák felszereltséget feltételezünk. 

Az alábbi extrákat kell biztosítani:
• ha a gépjárműbe szerelt légzsákok száma meghaladja a 4 darabot.
• Fűtött és/vagy antennás és/vagy esőszenzoros szélvédő
• Xenon vagy LED vagy lézer fényszóró
• Tolatóradar és/vagy tolatókamera
• Panoráma napfénytető
• Vezetéstámogató rendszerek
• Könnyűfém keréktárcsa
• Bőr/Részben bőr kárpit
• Hőszigetelt és/vagy hűtött és/vagy fűtött felépítmény

Mikor javasoljuk:
 Amikor a gépjárművet nem tudjuk pontosan beazonosítani
 30M Ft értékig új és használt gépjárművek esetén
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Aegon Útitárs casco – Alap biztosítási elemek

Lopáskár-

Biztosítás
Lopás, részlopás 

Elemi és Tűzkár 

-Biztosítás

Üvegkár- Biztosítás
Csere esetén az önrész 10% de min. 30000 Ft

Javítás önrészmentes

Töréskár-

Biztosítás
A jármű 8 éves koráig nem 

számítunk amortizációt
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• Önrész-mentes szélvédőkár biztosítás

• Járművön kívül szállított sportfelszerelés biztosítás

• Díjátvállalási kiegészítő biztosítás munkanélküliség 
esetén

• Balesetbiztosítás

• Kölcsöngépjármű kiegészítő biztosítás

• Poggyászbiztosítás

• Gépjármű Assistance szolgáltatás

Útitárs casco kiegészítők:

 Utasbiztosítás

 Kátyúkár biztosítás

 Business csomag

 Gyermekfelszerelés biztosítás

 Rendszám és forgalmi engedélypótlás biztosítás

 Kisállat balesetbiztosítás

 Rágcsálókár kiegészítő biztosítás

 Aktív kárrendezés
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Járművön kívül szállított szabadidős 
eszközök biztosítása

A gépjárműre szabályosan felszerelt és a szerződő tulajdonában lévő 
sporteszközökre, illetve azok rögzítésére szolgáló felszerelésekre terjed ki, 
amennyiben a gépjármű töréskárt, elemi és tűzkárt szenved, és emiatt a 
sportfelszerelések sérülnek, megsemmisülnek.

Biztosítás összeg: 250 000 Ft/kár

Kiegészítők
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Business csomag:

Emelt összegű poggyászbiztosítás

Biztosítási összeg 200.000,- Ft/kár

Adatmentés kiegészítő biztosítás

• notebook, netbook, tablet, kamera merevlemeze

• digitális fényképezőgép, kamera, mobil telefon memóriakártya, pendrive

Biztosítási összeg 200.000,- Ft/kár (KÜRT Zrt.)

Kiegészítők 
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Gyermekfelszerelés-biztosítás
A gépjárműben szállított, legfeljebb 6 éves gyermek kényelmét és biztonságát 
szolgáló gyermekfelszerelésekben (pl. babakocsi, gyerekülés), valamint a 
gyermek etetéséhez és biztonságához használt elektronikai felszerelésekben  
(pl. bébiőr, ételmelegítő), töréskár, elemi és tűz kár miatt bekövetkező 
sérülésekre, illetve ezen tárgyaknak a gépjármű eltulajdonításából adódó kárára 
vonatkozik. 

Biztosítási összeg: 150 000 Ft / kár

Rágcsálókár-biztosítás
A jármű motorterében található berendezésekben és alkatrészekben rágcsálók 
okozta olyan károk fedezetére, amelynek következtében a jármű 
üzemképtelenné válik (pl. elrágják az elektromos vezetéket). 

Biztosítási összeg: 100 000 Ft / kár

Kiegészítők 
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Rendszám és forgalmi engedélypótlás biztosítás

A rendszám és forgalmi engedély ellopása vagy elvesztése esetén az okmányirodai 
költségek fedezetére 

Biztosítási összeg: 20 000 Ft / kár

Kisállat balesetbiztosítás
Arra az esetre, ha a szerződő tulajdonában vagy tartásában lévő kutyát, macskát, 
vadászgörényt szállító járművet olyan töréskár, elemi vagy tűzkár éri, melynek 
következtében a kisállat kezelést igénylő sérülést szenved. 

Biztosítási összeg: 50 000 Ft / kár

Kiegészítők 
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Útitárs casco kedvezmények 
 CASCO BÓNUSZ AKCIÓ! B10=C10

 GFB Bónusz = Casco Bónusz! Akár 35% kedvezményt is jelenthet!
 Nem adható: BMW, Audi, Mercedes, Volvo, Porsche, Aston Martin, Jaguar, Jeep, Land – Rover, Infinity, Tesla

Bármely biztosítótársaságnál kötött kgfb esetén adható.
Aegonos szerződés átdolgozásánál csak az átdolgozott casco szerződés szerinti bónusz jogosultság vehető figyelembe.

 GYERMEK kedvezmény: -15%

 csak magánszemélyek esetén, 15 éves korig

 PARTNER KEDVEZMÉNY: -15%

 Meglévő GFB 
 +/- 15 nap kötött másik nem casco biztosítás esetén adható

Együtt a két kedvezmény nem alkalmazható!

• EGYEDI SPECIÁLIS KEDVEZMÉNY! 
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Azon ügyfeleket keresheted meg vele, akik 
már kötöttek nálad motorkerékpárjukra GFB 
biztosítást

• „A motorosok nem gurulnak egyedül…”

Motoros társaságok, „Motoros bandák”

Akik rendelkeznek Cascóval, de magas a 
díjuk…

• Finanszírozás mellé
• Beépített casco lejárata után

Akik nem rendelkeznek cascóval, mert azt 
gondolják magas a díja…

Motor casco
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Hogyan és mit?

Eurotax alapú díjszámítás

Alapbiztosítási elemek:

Töréskár-biztosítás

Elemi és tűzkár-biztosítás

Lopáskár biztosítás 
• (CSAK indításgátló vagy riasztó megléte mellett!!!)

Kiegészítő biztosítási elemek:

Balesetbiztosítás

Gépjármű assistance

Új és Használt Motorkerékpárokra, kormegkötés nélkül!
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Pótdíj megfizetése mellett biztosítható

Pótdíj ellenében:

LED/Xenon fényszóró,

Navigációs rendszer

Zárható, fixre szerelt tároló doboz, vagy bőrtáska

Utólag szerelt áramvonalidomok

Utólag szerelt kipufogó

Pótdíj ellenében, de CSAK töréskárra biztosítható:

a motorkerékpár oldalkocsi, utánfutó
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Pótdíj megfizetése mellett biztosítható
Pótdíj ellenében, de CSAK elemi- és töréskárra biztosítható:

Legfeljebb 2 db bukósisak 
• térítése: 100 000 Ft / db értékhatárig

Motorosruha (protektorok,kesztyű,bakancs,csizma) 
• térítése: legfeljebb 150 000 Ft / személy, összesen legfeljebb 300 000 Ft-ig!
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Kizárás és engedélykötelesség

Engedélyköteles:

- Minden 110kW feletti teljesítményű motorkerékpár

Kizárás:

- 25 éves vagy fiatalabb természetes személy nem köthet Motor 
Casco-t

Nem köthető:

• Rendszám nélküli motorkerékpár

• Cross, ATV (quad) felépítmény

• Taxi, napi bérlet

• oktató üzemeltetési jelleg 

• 50 ccm alatti robogó



39

Téli garázs csomag

Szüneteltethető a töréskár-biztosítási elem,
akár 6 hónapig!

Csökkenthető az éves díj, azonban a vagyontárgy biztonságban van

Téli hónapok alatt:

• Lopás,
• Elemi- és tűzkár biztosítási fedezet

Aktiválás és megszüntetés: 

Írásban vagy telefonon bejelentett kérés alapján 

(Call Center, e-mail, levél, ügyfélszolgálat)

Aktiválás kezdete, leghamarabb a bejelentést követő hónap első napja!

Inaktiválás kezdete akár a bejelentést követő nap!!!

6 hónap elteltével automatikusan megszűnik szolgáltatás, és vissza áll a szerződés teljes 
körű szolgáltatásra!
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6 hónap Téli Garázs 
esetén:

6 x 6 002 Ft = 36 012 Ft

72 024 – 36 012= 36 012 Ft

6 hónap Téli Garázs:
6 x 2.000 = 12 000 Ft

36 012 + 12 000 = 48 012 Ft!

A tényleges díj, 6 hónap 
motorozás esetében:

72 024 Ft helyett;

48 012 Ft/év

Számoljunk!
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Kedvezmények

AEGON partnerkedvezmény 15%

 élő GFB szerződés ami személygépkocsira vagy motorkerékpárra szól

 ha az ügyfél nevén van élő lakás-, vagy egyéb Casco szerződés

• Jogosítvány kedvezmény (4 évnél régebben megszerzett jogosítvány esetén) 5%

• Díjfizetési ütem kedvezmény (féléves, éves)

• Díjfizetés mód kedvezmény: 5% 

• Speciális kedvezmény (előtte telefonos egyeztetés Területi KAM vagy Junior KAM kollégával)

• Motor gfb: motor casco esetén a motor gfb után 15% kedvezmény jár



Helping people achieve a lifetime of financial security

Köszönöm a figyelmet!

Solymos Norbert     06 30 653 1484
solymos.norbert@aegon.hu


