
Személygépkocsik éves díjai (Ft)

Területi besorolás Életkor 15 kW-ig 16-37 kW 38-50 kW 51-70 kW 71-100 kW 101 kW-tól

1. területi csoport

23 éves korig 128 544 128 544 152 464 189 280 252 304 334 464

24-29 éves korig 91 104 91 104 117 728 146 224 201 760 267 488

30-34 éves korig 55 328 55 328 77 584 90 272 124 592 158 288

35-54 éves korig 41 891 41 891 52 166 57 897 75 681 100 578

55 éves kortól 39 797 39 797 49 558 55 002 71 897 95 549

Cég* 55 328 55 328 77 584 90 272 124 592 158 288

2. területi csoport

23 éves korig 112 528 112 528 138 528 172 016 239 616 317 824

24-29 éves korig 80 288 80 288 104 000 128 960 189 280 250 848

30-34 éves korig 49 504 49 504 69 472 81 328 115 856 149 344

35-54 éves korig 31 782 31 782 36 774 45 427 64 013 73 382

55 éves kortól 30 193 30 193 34 936 43 156 60 812 69 713

Cég* 49 504 49 504 69 472 81 328 115 856 149 344

3. területi csoport

23 éves korig 73 632 73 632 95 472 115 440 164 944 243 984

24-29 éves korig 51 584 51 584 70 304 74 880 112 112 176 800

30-34 éves korig 37 440 37 440 41 808 49 088 78 624 120 848

35-54 éves korig 24 305 24 305 30 233 42 484 56 514 73 112

55 éves kortól 23 090 23 090 28 721 40 360 53 688 69 456

Cég* 37 440 37 440 41 808 49 088 78 624 94 848

4. területi csoport

23 éves korig 67 808 67 808 88 192 106 288 152 048 224 848

24-29 éves korig 47 632 47 632 64 688 68 848 103 376 163 072

30-34 éves korig 34 528 34 528 38 480 45 136 72 384 111 488

35-54 éves korig 22 526 22 526 27 862 37 149 51 391 64 220

55 éves kortól 21 400 21 400 26 469 35 291 48 822 61 009

Cég* 34 528 34 528 38 480 45 136 72 384 87 568

5. területi csoport

23 éves korig 53 248 53 248 73 424 91 728 115 856 168 896

24-29 éves korig 36 400 36 400 48 464 52 624 77 168 130 416

30-34 éves korig 24 752 24 752 32 448 41 600 65 728 92 768

35-54 éves korig 19 365 19 365 25 293 31 418 41 496 60 070

55 éves kortól 18 397 18 397 24 028 29 847 39 421 57 067

Cég* 24 752 24 752 32 448 41 600 60 112 74 256

*minden nem természetes személy

A SIGNAL Biztosító Zrt. 2011. évi gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról 
szóló 2009. évi LXII. törvény 10§. alapján érvénytelen! Kérjük, olvassa el a Melléklet első oldalán a részletes tájékoztatót.

Induló díj meghaTározáSa:
Az induló díj megállapításához határozza meg a szerződő lakcíme alapján a területi besorolást, életkora alapján az életkor 
csoportot (A díjszámításokban a szerződő életkorát a követ kezőképpen kell meghatározni: életkor = 2011 – születési év.),  
a biztosítandó jármű kW-ban megadott teljesítménye alapján a teljesítmény kategóriát és hengermérete alapján a henger-
méret kategóriát. A jármű teljesítmény és hengerméret adatait a forgalmi engedélyből kell megállapítani, ajánlat csak a  
forgalmi engedélyben szereplő adatokkal vehető fel. Amennyiben a forgalmi engedélyben a ténylegestől eltérő adatok kerül-
tek bejegyzésre, akkor azok csak a forgalmi engedélyben történt módosítás után, de annak hatályával vehetők figyelembe.  
A megállapított adatok alapján válassza ki a táblázatból az alapdíjat, illetve a korrekciós szorzót, amelyeket összeszo-
rozva megkapja az induló díjat.

KedvezmÉnyeK ÉS díjKorreKcIóK SzemÉlygÉpKocSIK eSeTÉn:
I. A következő pontokban meghatározott, összevonható kedvezmények összegével, de legfeljebb 25%-kal csökken-

teni kell a fenti tábla alapján meghatározott induló díjat.
1) 10% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő bármilyen díjfizetési mód esetén éves díjfizetési gyako-

riságot választ.
2) 10% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő a díjat csoportos díjbeszedési megbízás útján fizeti, 

amennyiben nem éves díjfizetést választ.
3) 5% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő a díjat banki átutalás útján fizeti, amennyiben nem éves 

díjfizetést választ.
4) 10% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő takarékszövetkezeti folyószámláról fizeti a díjat. Utalás 

esetén a bankszámlaszámot, vagy legalább a bankszámlaszám első 3 számjegyét kell megadni.
5) 5% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő a jelen díjszabásban felsorolt takarékszövetkezetnél köti 

meg biztosítását, vagy korábban kötött szerződésén jogosult volt erre a kedvezményre, mert a SIGNAL Biztosító 
Zrt-vel szerződött takarékszövetkezetnél kötötte biztosítását.

6) 20% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződőnek a szerződéskötés időpontjában 14 év alatti gyermeke 
van, vagy ha korábban kötött szerződésen jogosult volt, vagy jogosulttá vált erre a kedvezményre, és azt a szerző-
désen érvényesíti, vagy érvényesítette. A kedvezmény igazolásához a gyermek lakcímkártyájának, vagy születési 
anya könyvi kivonatának másolatát kell elküldeni, vagy meg kell adni a gyermek nevét, születési dátumát, valamint az  
anyja nevét.

7) 15% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő a szerződéskötés időpontjában szakszervezet tagja, 
vagy a SIGNAL Biztosító Zrt-nél a szerződéskötés időpontjában szakszervezeti balesetbiztosítással rendelkezik, 
vagy ha korábban kötött szerződésen jogosult volt, vagy jogosulttá vált erre a kedvezményre, és azt a szerződé-
sen érvényesíti, vagy érvényesítette. A kedvezmény igazolásához a szakszervezeti tagságot igazoló dokumen-
tum vagy annak másolata, vagy a balesetbiztosítás azonosítójának megadása szükséges. A MAKASZ kártyával 
rendelkező szerződőnek vagy az IPOSZ tag szerződőnek nyújtott kedvezmény 2011-ben kezdődő szerződések 
esetén nem vehető igénybe, a korábban kötött szerződésen érvényesített MAKASZ kártyával rendelkező szerző-
dőnek vagy az IPOSZ tag szerződőnek nyújtott kedvezmény megszűnik, vagy átalakul szakszervezeti tagoknak 
nyújtott kedvezménnyé, amennyiben a szerződésen még nincs ilyen kedvezmény érvényesítve. 

8) 15% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő vagy házastársa a szerződéskötés időpontjában köz-
szolgálati dolgozó, vagy ha korábban kötött szerződésen jogosult volt, vagy jogosulttá vált erre a kedvezmény-
re, és azt a szerződésen érvényesíti, vagy érvényesítette. Közszolgálati dolgozónak minősül a köztisztviselő, a 
közalkalmazott, a hivatásos (rendvédelmi, fegyveres) szolgálatok, a bíróságok, és az ügyészségek dolgozója. A 
kedvezmény igazolásához a közszolgálati jogviszonyt igazoló dokumentum másolata szükséges.

9) 15% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő a szerződéskötés időpontjában nyugdíjas, vagy ha 
korábban kötött szerződésen jogosult volt, vagy jogosulttá vált erre a kedvezményre, és azt a szerződésen érvé-
nyesíti, vagy érvényesítette. A kedvezmény igazolásához a nyugdíjazonosító törzsszám megadása szükséges.

10) 15% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a mozgáskorlátozott szerződő a szerződéskötés időpontjában vala-
mely mozgáskorlátozott egyesületnek a tagja, vagy ha korábban kötött szerződésen jogosult volt, vagy jogosult-
tá vált erre a kedvezményre, és azt a szerződésen érvényesíti, vagy érvényesítette. A kedvezmény igazolásához 
az egyesületi tagságot igazoló dokumentum vagy annak másolata szükséges.

II. Az I. pontban meghatározott kedvezménnyel csökkentett induló díjat az alábbi kedvezmények csökkentik. Ezek a 
kedvezmények már nem adódnak össze, hanem külön-külön kell megszorozni velük a díjat.

1) 10% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő, vagy a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója a 
szerződéskötés időpontjában (de legkésőbb a kockázatviselés kezdetekor) rendelkezik a SIGNAL Biztosító Zrt-nél 
összességében legalább 20.000 Ft éves díjú biztosításokkal vagy ha a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással 
együtt CASCO biztosítást is köt a SIGNAL Biztosító Zrt-nél, vagy ha korábban kötött szerződésen jogosult volt,  

vagy jogosulttá vált erre a kedvezményre, és azt a szerződésen érvényesíti, vagy érvényesítette. A jelen pont szerin-
ti kedvezmény igénybe vételénél a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések nem vehetők figyelembe.  
A kedvezmény igazolásához a SIGNAL Biztosítónál élő szerződések azonosító számát kell megadni.

2) 10% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő nem tudja a II./1) szerinti kedvezményt igénybe venni,  
de 2010-ben rendelkezett más biztosítónál lakásbiztosítással, és a szerződés hatályban létét a 2010-re érvé-
nyes, évfordulóra kapott kötvény vagy az értékkövetési (index) értesítő másolatával igazolja. Amennyiben a szer-
ződő később a II./1) szerinti kedvezményre jogosulttá válik, és kéri annak alkalmazását a szerződésen, akkor 
annak hatályba lépésével ez a kedvezmény megszűnik.

3) 5% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő az ajánlaton hozzájárulását adta ahhoz, hogy a biztosító 
a szerződése megkötésével, kezelésével, megszűnésével kapcsolatos és írásbeli alakisághoz nem kötött kom-
munikációt (kötvény, számla, felszólító, egyéb értesítő levél, díjigazolás, törlésértesítő stb. küldése) elektronikus 
úton folytathatja, ennek megkezdéséről a biztosító a szerződőt az általa megadott elektronikus elérhetőségek 
egyikén tájékoztatja. A hozzájárulással együtt a szerződő az ajánlat aláírásával az alábbiakat vállalja:
A biztosítási díjat csoportos beszedési megbízással fizeti, pontosan, a valóságnak megfelelően adja meg az 
e-mail cím elérhetőségét, és mobiltelefonszámát. Az elektronikus úton kiküldött dokumentumokat a levélben 
foglalt tájékoztatásnak megfelelően kinyomtatja. A biztosítási díjfizetés elmaradása esetén, a fedezet folyama-
tos fenntartása érdekében a hátralékot befizetési csekk hiányában is a Magyar Takarékbank Zrt-nél vezetett 
11500092-11041623-00000000 számú bankszámlára történő átutalással rendezi.
Az e-mail címében és/vagy a mobiltelefonszámában bekövetkezett változást – az információk illetéktelen sze-
mélyhez jutásának elkerülése érdekében – köteles azonnal bejelenteni a biztosító internetes, vagy telefonos 
ügyfélszolgálatán. A változást a biztosító a munkaidő végéig történt bejelentése esetén a következő munkanap 
végéig, míg a munkaidő vége után beérkezetteket 2 munkanapon belül hajtja végre. Az adatok valótlanságából, 
hiányosságából vagy a változás bejelentésének elmulasztásából eredő esetleges károkért, hátrányos jogkö-
vetkezményekért, avagy a kívánt joghatások elmaradásáért a biztosító nem vállal felelősséget. Ha a biztosítási 
szerződés fennállásával kapcsolatos bármely dokumentum nem érkezik meg a szerződőhöz, akkor azt a pótlás 
érdekében haladéktalanul jelezni kell a biztosító internetes ügyfélszolgálati elérhetőségén.

4) 2% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő megadja a saját használatában lévő és élő mobiltelefon-
számát. A kedvezmény nem választható, illetve megszűnik, ha a II./3) szerinti kedvezményt is igénybe veszi a 
szerződő.

5) 5% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő a szerződéskötés időpontjában a jelen díjszabásban fel-
sorolt szervezet munkavállalója, vagy szerződött függő biztosításközvetítője vagy annak regisztrált alügynöke, 
vagy ezek valamelyikének közeli hozzátartozója. Ez a kedvezmény jár, ha a szerződő a korábban kötött szer-
ződésen jogosult volt vagy jogosulttá vált erre a kedvezményre, és azt a szerződésen érvényesíti, vagy érvé-
nyesítette. A kedvezmény igazolásaként a munkáltató szervezet nevét, vagy a biztosításközvetítői regisztrációs 
számot kell megadni.

III. A II. pontban meghatározott kedvezménnyel csökkentett induló díjat az alábbi díjkorrekciós tényezők módosítják. A 
tényezőkhöz tartozó szorzók nem adódnak össze, külön-külön kell megszorozni velük a díjat.
1) A díjat az alábbiak kivételével meg kell szorozni a külön táblában szereplő, 2011-re vonatkozó bonus-malus 

besorolás szerinti alap szorzóval. A bonus-malus fokozathoz tartozó károkozói szorzókat kell alkalmazni, ha 
a) a biztosítónál már korábban megkötött szerződés évfordulóján a bonus-malus léptetés szabályai szerint az új 

biztosítási időszakra megállapított bonus-malus besorolás a korábbi biztosítási időszakhoz képest romlik,
b) a biztosítónál az évfordulóra felmondott szerződés miatt kötnek új szerződést, és a bonus-malus léptetés szabályai 

szerint az új biztosításhoz megállapított bonus-malus besorolás az előző szerződésnél alkalmazotthoz képest romlik,
c) a biztosítónál megkötött új szerződésnél a bonus-malus léptetés szabályai szerint nem módosul a bonus-malus 

besorolás, de a szerződéshez csatolt kártörténeti igazoláson legalább 1 darab kár feltüntetésre került.
2)  100% pótdíjat kell alkalmazni taxi, bérgépjármű, oktatási célra, veszélyes anyag-szállításra, nemzetközi áru és 

személyfuvarozásra is használt járművek esetén.
A kapott díjat kerekítse a normál kerekítés szabályai szerint egész számra. Ezt ossza el a gyakoriságnak megfelelően, 
majd a kapott gyakorisági díjat kerekítse a normál kerekítés szabályai szerint egész számra.

A szerződő az egyes kedvezmények jogosságát a bizonyítás általános szabályai szerint a díjszabásban meghatározot-
takon túl egyéb módon is igazolhatja.
Korábban kötött szerződés: a SIGNAL Biztosító Zrt-nél 2011. január 01. napját megelőzően kötött, és folyamatos díjfize-
téssel hatályban tartott kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés, mely szerződés 2009.12.31. napjára, illetve 
azt követően a 2011. évben esedékes évfordulóra felmondás útján nem kerül megszüntetésre a szerződő részéről.
Havi díjfizetési gyakorisággal új szerződés nem köthető.

hengerméret szerinti korrekció 15 kW-ig 16-37 kW 38-50 kW 51-70 kW 71-100 kW 101 kW-tól

850 cm3-ig 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00

851-1150 cm3 1,30 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00

1151-1500 cm3 1,60 1,00 1,00 1,00 0,77 1,00

1501-2000 cm3 2,10 2,00 1,00 1,00 1,00 0,75

2001cm3-től 3,10 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00
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az I./5) ponT SzerInTI KedvezmÉnyT az alábbI TaKarÉKSzöveTKezeTeKben leheT ÉrvÉnyeSíTenI:
AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet, ALBA Takarékszövetkezet, Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet, 
Bácska Takarékszövetkezet, Bak és Vidéke Takarékszövetkezet, Bakonyvidéke Takarékszövetkezet, Balaton-
felvidéki Takarékszövetkezet, Balatonföldvár Takarékszövetkezet, Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet, 
Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet, Biharkeresztesi Takarékszövetkezet, Biharnagybajom Takarékszövet-
kezet, Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet, Boly és Vidéke Takarékszövetkezet, Borotai Takarékszövetkezet, 
Borsod Takarék Takarékszövetkezet, Bükkalja Takarékszövetkezet, Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezet, 
Dél-Pest megyei Takarékszövetkezet, Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet, Drávamenti Takarékszövetkezet, 
Duna Takarékszövetkezet, Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet, Eger és Környéke Takarékszövetkezet, 
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet, Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet, Érd és Vidéke Takarékszö-
vetkezet, Észak-Tolna megyei Takarékszövetkezet, Fegyvernek és Vidéke Takarékszövetkezet, Fókusz Takarék-
szövetkezet, Fontana Credit Takarékszövetkezet, Forró és Vidéke Taka rékszövetkezet, Füzes Takarék Szövetke-
zeti Hitelintézet, Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet, Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet, Gyulai 
Takarékszövetkezet, Hajdú Takarék Takarékszövetkezet, Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet, Hajós és 
Vidéke Takarékszövetkezet, Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet, Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet, Hodász-
Porcsalma Takarékszövetkezet, Jászárokszállás és Vidéke Takarékszövetkezet, Jász-Takarékszövetkezet, Kaba 
és Vidéke Takarékszövetkezet, Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet, Kaposmenti Takarékszövetkezet, 
Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet, Kisdunamenti Takarékszövetkezet, Kiskunfélegyházi Takarékszövetke-
zet, Kis-Rábamenti Takarékszövetkezet, Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet, Kondorosi Takarékszövetke-
zet, Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet, Környe-Bokod Takarékszövetkezet, Kunszentmárton és Vidéke Ta-

karékszövetkezet, Lakiteleki Ta ka rékszövetkezet, Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet, Lövő és Vidéke 
Takarékszövetkezet, Mecsekvidéke Takarék szövetkezet, Monor Takarékszövetkezet, Nagybajom és Vidéke Ta-
karékszövetkezet, Nagykáta és Vidéke Takarék szövetkezet, Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet, 
Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet, Örkény és Vidéke Takarékszövetkezet, Pannon Takarékszövetkezet, Pan-
nonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet, PARTISCUM XI Takarékszövetkezet, Pécel és Vidéke Takarékszövetke-
zet, Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet, PILLÉR Takarékszövetkezet, Pocsaj és Vidéke Takarékszövetke-
zet, Polgári Takarékszövetkezet, Rábaközi Takarékszövetkezet, Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet, Rakamaz 
és Vidéke Takarékszövetkezet, Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet, Rónasági Takarékszövetkezet, Rum és 
Vidéke Takarékszövetkezet, Sajóvölgye Takarékszövetkezet, Solt és Vidéke Takarékszövetkezet, Somogy Taka-
rék Takarékszövetkezet, Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet, Szabolcs Takarékszövetkezet, Szarvas 
és Vidéke Takarékszövetkezet, Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet, Szatymaz és Vidéke Takarék -szövetkezet, 
Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet, Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet, Szendrő és Vidéke Takarék-
szövetkezet, Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet, Takarék Szövetkezeti Hitelintézet, Téti Takarékszövetkezet, 
Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet, Tiszavasvári Takarékszövetkezet, Turai Takarékszövetkezet, Újszász 
és Vidéke Takarékszövetkezet, Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet, Vámospércs és Vidéke Takarékszö-
vetkezet, Vértes Takarékszövetkezet, Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet, Zirci Takarékszövetkezet  

a II./5) ponT SzerInTI KedvezmÉny az alábbI SzervezeTeK munKavállalóIra Terjed KI:
Bármely Magyarországon működő takarékszövetkezet
SIGNAL Biztosító Zrt.

alapdíj meghaTározáSa:
Az alapdíj megállapításához határozza meg a szerződő lakcíme alapján a területi besorolást, életkora alapján az életkor 
csoportot (A díjszámításokban a szerződő életkorát a következőképpen kell meghatározni: életkor = 2011 – születési 
év.), a biztosítandó jármű fajtáját, illetve ettől függően a biztosítandó jármű kW-ban megadott teljesítménye alapján  
a teljesítmény kategóriát, az össztömege alapján az össztömeg kategóriát, férőhelye alapján a férőhely kategóriát.  
A járműre vonatkozó adatokat a forgalmi engedélyből kell megállapítani, ajánlat csak a forgalmi engedélyben 
szereplő adatokkal vehető fel. Amennyiben a forgalmi engedélyben a ténylegestől eltérő adatok kerültek bejegy-
zésre, akkor azok csak a forgalmi engedélyben történt módosítás után, de annak hatályával vehetők figyelembe. 
A megállapított adatok alapján válassza ki a táblázatból az alapdíjat.

egyÉb gÉpjárműveK díjKorreKcIóI:
Az alapdíjat az alábbi díjkorrekciós tényezők módosítják. A tényezőkhöz tartozó szorzók nem adódnak össze, 
külön-külön kell megszorozni velük a díjat.
1) Az alapdíjat a 2) pontban leírt teherautókra vonatkozó kivétellel teherautó, motorkerékpár, busz, vontató, és 

mezőgazdasági vontató esetén meg kell szorozni a külön táblában szereplő, 2011-re vonatkozó bonus-malus 
besorolás szerinti alap bonus-malus szorzóval. 

2) Teherautók esetén a bonus-malus fokozathoz tartozó károkozói szorzókat kell alkalmazni, ha 
a) a biztosítónál már korábban megkötött szerződés évfordulóján a bonus-malus léptetés szabályai szerint 

az új biztosítási időszakra megállapított bonus-malus besorolás a korábbi biztosítási időszakhoz képest 
romlik,

b) a biztosítónál az évfordulóra felmondott szerződés miatt kötnek új szerződést, és a bonus-malus léptetés  
szabályai szerint az új biztosításhoz megállapított bonus-malus besorolás az előző szerződésnél alkal-
mazotthoz képest romlik,

c) a biztosítónál megkötött új szerződésnél a bonus-malus léptetés szabályai szerint nem módosul a bonus-
malus besorolás, de a szerződéshez csatolt kártörténeti igazoláson legalább 1 darab kár feltüntetésre 
került.

3) 100% pótdíjat kell alkalmazni taxi, bérgépjármű, oktatási célra, veszélyes anyag-szállításra, nemzetközi áru és  
személyfuvarozásra is használt járművek esetén.

A kapott díjat kerekítse a normál kerekítés szabályai szerint egész számra. Ezt ossza el a gyakoriságnak megfele-
lően, majd a kapott gyakorisági díjat kerekítse a normál kerekítés szabályai szerint egész számra.
Csak éves díjfizetési gyakoriság válaszható motorkerékpár, segédmotor kerékpár, pótkocsi, utánfutó esetén. 
Havi díj fizetési gyakorisággal szerződés nem köthető.

bonus-malus szorzók

Besorolás Alap szorzó Károkozói szorzó

B10 0,500 0,750

B09 0,550 0,825

B08 0,600 0,900

B07 0,650 0,975

B06 0,700 1,050

B05 0,750 1,125

B04 0,800 1,200

B03 0,850 1,275

B02 0,900 1,350

B01 0,950 1,425

A00 1,000 1,500

M01 1,150 1,725

M02 1,350 2,025

M03 1,600 2,400

M04 2,000 3,000

határozott tartamú szerződések havi díjai (Ft)

Személygépkocsi 50 000

Tehergépkocsi, vontató, busz, trolibusz,  
P rendszám 150 000

Motorkerékpár, pótkocsi, utánfutó, mezőgazdasági 
vontató, lassú jármű, munkagép 10 000

egyéb járművek éves díjai (Ft)

Területi besorolás
Életkor

30 éves kor alatt 30 éves kor és afelett Nem természetes személy

Tehergépkocsi

3,5t össztömegig

1. területi csoport 199 920 199 920 199 920

2. területi csoport 199 920 199 920 199 920

3. területi csoport 199 920 61 680 72 480

4. területi csoport 199 920 56 640 61 680

5. területi csoport 199 920 46 080 50 400

3,5t össztömeg felett és 12t-ig

1-5. területi csoport

399 840

12t össztömegtől 600 000

Motorkerékpár

12 kW teljesítményig 24 000 5 160 24 000

13-tól 35 kW teljesítményig 24 000 7 320 24 000

35 kW teljesítmény felett 60 000 60 000 60 000

Segédmotoros kerékpár 9 600 3 480 9 600

Négykerekű segédmotoros kerékpár 12 000

Busz

10 - 19 férőhely között 199 920

20 - 79 férőhely között 399 840

80 férőhelytől 600 000

Trolibusz 600 000

Vontató 900 000

Pótkocsi, utánfutó
3,5t össztömegig 2 400

3,5t össztömeg felett 4 440

Mezőgazdasági vontató 16 080

Lassújármű, munkagép 11 760

TerüleTI beSoroláS
1. területi csoportba tartozó települések: Budapest V., VI., VII., VIII., IX., X., XVI., XVII., XIX., XX., XXI., és XXIII.  
kerülete

2. területi csoportba tartozó települések: Budapest I., II., III., IV., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVIII. és XXII. kerüle-
te, valamint Pest megye következő települései: Budakalász, Budakeszi, Budaörs, Csobánka, Csömör, Diósd, 
Dunaharaszti, Dunakeszi, Ecser, Érd, Fót, Gyál, Halásztelek, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Nagykovácsi, 
Nagytarcsa, Pécel, Pilisborosjenő, Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Pomáz, Remeteszőlős, Solymár, Szada, Szent-
endre, Szigetszentmiklós, Tárnok, Törökbálint, Üllő, Üröm, Vecsés

3. területi csoportba tartozó települések: Pest megye következő települései: Alsónémedi, Áporka, 
Aszód, Bag, Biatorbágy, Budajenő, Bugyi, Csévharaszt, Csomád, Csörög, Dány, Délegyháza, Dobogókő, 
Domony, Dunabogdány, Dunavarsány, Erdőkertes, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgamácsa, Gomba, Göd, 
Gödöllő, Gyömrő, Herceghalom, Hévízgyörk, Iklad, Inárcs, Isaszeg, Kakucs, Kartal, Kiskunlacháza, Kismaros, 
Kisnémedi, Kisoroszi, Kosd, Leányfalu, Maglód, Majosháza, Mende, Monor, Monorierdő, Nagymaros, Ócsa, 
Őrbottyán, Páty, Penc, Perbál, Péteri, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszántó, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, 
Pócsmegyer, Pusztazámor, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Sóskút, Sülysáp, Százhalombatta, Szigetcsép, 
Szigethalom, Szigetmonostor, Szigetszentmárton, Szigetújfalu, Sződ, Sződliget, Tahitótfalu, Taksony, Telki, 
Tinnye, Tök, Tököl, Úri, Vác, Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácrátót, Valkó, Vasad, Veres egyház, 
Verőce, Visegrád, Zebegény

4. területi csoportba tartozó települések: Békéscsaba, Eger, Kecskemét és Salgótarján kivételével a 
megye székhelyek

5. területi csoportba tartozó települések: A fenti csoportokban nem szereplő települések.

vÉdelem a vÉleTlen ellen
contact center: 06 40 405 405   www.signal.hu

További információért keresse ügyfélszolgálati irodáinkat, biztosításközvetítőinket!


