
Hengerméret szerinti korrekció 15 kW-ig 16-37 kW 38-50 kW 51-70 kW 71-100 kW 101-180 kW 181 kW-tól

850 cm3-ig 1,00 1,00 0,92 1,00 1,00 1,00 1,00

851-1150 cm3 1,30 1,10 1,00 0,91 1,00 1,00 1,00

1151-1500 cm3 1,60 1,00 1,00 1,00 0,91 1,00 1,00

1501-2000 cm3 2,10 2,00 1,15 1,10 1,00 1,00 1,00

2001 cm3-től 3,10 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00

A SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. 2017. június 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása

Jelen díjszabást kell alkalmazni minden 2017. június 1-jei vagy azt követő kockázatviselési kezdetű új biztosítási szerződés megkötése esetén, valamint azon 
folyamatos hatályú szerződések esetében, melyek évfordulója 2017. május 31-én vagy azt követően van.

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!

2012. január 1-től kezdődően a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény rendelkezései értelmében a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 
megkötésére kötelezett üzemben tartóknak a biztosítási díjon felül baleseti adót kell fizetnie. Az adó mértéke az adóalap 30%-a, de az adó nem lehet több, mint 
a biztosító kockázatviselésével érintett időtartam naptári napjaira naponta legfeljebb 83 forint/gépjármű. Mivel a fedezetlenségi időszakban a biztosító nem visel 
kockázatot, ekkor a 83 Ft napi maximum nem érvényes, ezért a fedezetlenségi díjat minden esetben 30%-os adó terheli. Az adó beszedésére és befizetésére 
a törvény a biztosítót kötelezi. A befolyt összegből a biztosító először az időszakra eső baleseti adót köteles levonni, ezért ha az esedékes biztosítási díj, az 
esetleges fedezetlenségi díj és a baleseti adó együttes összegét a szerződő nem fizeti meg, akkor biztosítása díjrendezetlen lesz, ami a szerződés megszűnését 
eredményezi!

Jelen díjtarifa nem flottákra vonatkozó része csak a 2009. évi LXII. törvény 24.§ (1) bekezdése szerint módosuló szerződéssel rendelkezők javára tartalmazhat 
különbségtételt abból a szempontból, hogy a szerződés új szerződésnek vagy pedig a 24.§ (1) bekezdés szerint módosuló szerződésnek minősül.
2009. évi LXII. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján módosuló szerződés: a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt-nél a meghirdetett díjszabás hatálya előtti kockázatvise-
lés kezdetű, és folyamatos díjfizetéssel hatályban tartott kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés, mely szerződés évfordulóját követően jelen díjtarifa 
alapján hatályban marad.

Személygépkocsik éves díjai** (Ft)
Területi 

besorolás
Életkor 15 kW-ig 16-37 kW 38-50 kW 51-60 kW 61-70 kW 71-85 kW 86-100 kW 101-180 kW 181 kW-tól

1. területi 
csoport

23 éves korig 164 900 164 900 195 585 242 813 242 813 323 662 323 662 429 059 429 059

24-29 éves korig 116 871 116 871 151 024 187 580 187 580 258 822 258 822 343 139 343 139

30-34 éves korig 59 113 59 113 73 613 81 698 81 698 106 795 106 795 141 927 141 927

35-54 éves korig 53 738 53 738 66 920 74 272 74 272 97 086 97 086 129 024 129 024

55-70 éves korig 52 328 52 328 65 164 72 322 72 322 94 536 94 536 125 638 125 638

71 éves kortól 57 561 57 561 71 680 79 554 79 554 103 990 103 990 138 202 138 202

Cég* 62 068 62 068 77 293 85 784 85 784 112 135 112 135 149 023 149 023

2. területi 
csoport

23 éves korig 144 354 144 354 177 707 220 667 220 667 307 386 307 386 407 712 407 712

24-29 éves korig 102 995 102 995 133 414 165 433 165 433 242 813 242 813 321 794 321 794

30-34 éves korig 43 462 43 462 54 896 67 185 67 185 81 548 81 548 98 137 101 949

35-54 éves korig 42 293 42 293 53 971 64 131 64 131 73 761 73 761 93 443 102 342

55-70 éves korig 41 183 41 183 52 558 62 449 62 449 71 825 71 825 90 990 99 656

71 éves kortól 45 301 45 301 57 814 66 693 66 693 79 008 79 008 98 183 101 996

Cég* 43 438 43 438 53 820 63 949 63 949 79 547 79 547 100 042 105 044

3. területi 
csoport

23 éves korig 96 765 96 765 124 272 144 485 144 485 206 443 206 443 305 368 305 368

24-29 éves korig 67 790 67 790 91 512 93 720 93 720 140 319 140 319 221 282 221 282

30-34 éves korig 33 604 33 604 42 353 53 974 53 974 71 798 71 798 86 511 86 511

35-54 éves korig 30 502 30 502 38 504 48 104 48 104 60 791 60 791 77 873 77 873

55-70 éves korig 29 513 29 513 37 492 46 844 46 844 59 196 59 196 75 831 75 831

71 éves kortól 32 464 32 464 41 241 51 528 51 528 65 116 65 116 83 414 83 414

Cég* 33 777 33 777 42 329 54 472 54 472 68 838 68 838 89 945 89 945

4. területi 
csoport

23 éves korig 93 161 93 161 120 014 139 075 139 075 198 953 198 953 294 210 294 210

24-29 éves korig 65 441 65 441 88 028 90 088 90 088 135 266 135 266 213 378 213 378

30-34 éves korig 32 345 32 345 41 196 51 290 51 290 70 265 70 265 84 443 84 443

35-54 éves korig 29 404 29 404 37 450 43 364 44 764 57 575 59 471 76 767 76 767

55-70 éves korig 28 634 28 634 36 468 42 225 43 586 56 064 57 912 74 752 74 752

71 éves kortól 31 497 31 497 40 115 46 448 47 945 61 670 63 703 82 227 82 227

Cég* 33 309 33 309 40 808 52 316 52 316 71 670 71 670 88 666 88 666

5. területi 
csoport

23 éves korig 79 865 79 865 109 077 131 028 131 028 165 494 165 494 241 259 241 259

24-29 éves korig 54 596 54 596 71 997 75 171 75 171 110 230 110 230 186 292 186 292

30-34 éves korig 26 649 26 649 35 843 41 574 41 574 50 023 50 023 66 507 76 483

35-54 éves korig 23 498 23 498 32 584 36 171 37 336 43 715 43 715 57 667 71 185

55-70 éves korig 22 882 22 882 31 729 35 221 36 356 42 569 42 569 56 152 69 316

71 éves kortól 25 170 25 170 34 902 37 615 38 827 45 934 45 934 60 591 73 070

Cég* 25 384 25 384 32 839 36 476 37 652 45 828 45 828 60 477 73 917

* Minden nem természetes személy.
** A biztosítás díja A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvényben meghatározott, a szerződő által fizetendő baleseti adót nem tartalmazza.



INDULÓ DÍJ MEGHATÁROZÁSA:

Az induló díj megállapításához határozza meg természetes személy szerződő esetén a lakcím kártyán szereplő lakóhely (lakcímet igazoló hatósági igazolvány-
ban szereplő állandó lakcím), nem természetes személy (jogi személy) szerződő esetén a forgalmi engedélybe bejegyzett cím alapján a területi besorolást, élet-
kora alapján az életkor csoportot (a díjszámításokban a szerződő életkorát a következőképpen kell meghatározni: életkor = 2017 – születési év), a biztosítandó 
jármű kW-ban megadott teljesítménye alapján a teljesítmény kategóriát és hengermérete alapján a hengerméret 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 kerültek 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 összeszorozva megkapja az induló díjat.

KEDVEZMÉNYEK ÉS DÍJKORREKCIÓK SZEMÉLYGÉPKOCSIK ESETÉN:

I. A következő pontokban meghatározott, összevonható kedvezmények összegével, de legfeljebb 25%-kal csökkenteni kell a fenti tábla alapján meghatáro-
zott induló díjat.

1) 9% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő a díjat csoportos díjbeszedési megbízás útján, vagy elektronikusan, online bankkártyás fizetéssel egyenlíti ki.

2) 3% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő a díjat banki átutalás útján fizeti.

3) 10% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő takarékszövetkezeti folyószámláról fizeti a díjat. Utalás esetén a bankszámlaszámot, vagy legalább a bank-
számlaszám első 3 számjegyét meg kell adni.

4) A VOSZ vagy a FIVOSZ tagjai részére biztosított kedvezmény 2015. május 1-jétől megszűnt.

5) 5% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő a jelen díjszabásban felsorolt takarékszövetkezetnél vagy pénzintézetnél köti meg biztosítását, vagy korábban 
kötött szerződésén jogosult volt erre a kedvezményre, mert a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt-vel szerződött takarékszövetkezetnél vagy pénzintézetnél kötötte biztosítását.

6)  15% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződőnek a kockázatviselés kezdetének időpontjában 18 év alatti gyermeke van, vagy ha korábban kötött szerződé-
sen jogosult volt, vagy jogosulttá vált erre a kedvezményre, és azt a szerződésen érvényesíti, vagy érvényesítette. A kedvezmény igazolásához a gyermek lakcímkár-
tyájának, vagy születési anyakönyvi 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 IDUNA 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 
szerződésen érvényesíti, vagy érvényesítette. A kedvezmény igazolásához a szakszervezeti tagságot igazoló dokumentum, vagy annak másolata, vagy a balesetbiz-
tosítás azonosítójának megadása szükséges.

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

9) 10% 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 érvényesíti, vagy érvényesítette. A kedvezmény igazolásához a nyugdíjazonosító törzsszám megadása szükséges.

10) 10% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő mozgáskorlátozott, vagy ha korábban kötött szerződésen jogosult volt, vagy jogosulttá vált erre a kedvez-
ményre, és azt a szerződésen érvényesíti, vagy érvényesítette. A kedvezmény igazolásához a mozgáskorlátozottságot igazoló dokumentum, vagy annak másolata 
szükséges.

11) 15% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő polgárőr, vagy annak közeli hozzátartozója, vagy ha korábban kötött szerződésen jogosult volt, vagy jogosulttá 
vált erre a kedvezményre, és azt a szerződésen érvényesíti, vagy érvényesítette. A kedvezmény igazolásához a polgárőri tagság tényét 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) rendelkeznek a SIGNAL Biztosító Zrt-nél egy vagy több olyan biztosítással, amelyek összesített éves díja legalább 15.000 Ft (a 
15.000 Ft eléréséhez a szerződések éves díját össze kell adni), vagy ha a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással együtt, akár eltérő kockázat viselés kezdettel 
CASCO biztosítás kötésére tesz ajánlatot a SIGNAL Biztosító Zrt-nél, vagy ha korábban kötött szerződésen jogosult volt, vagy jogosulttá vált erre a kedvez-
ményre, és azt a szerződésen érvényesíti, vagy érvényesítette. A jelen pont szerinti kedvezmény igénybe vételénél a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási 
szerződések nem vehetők figyelembe. A kedvezmény igazolásához a SIGNAL Biztosító kötvény- illetve ajánlat számát kell megadni.

2) 10% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő, vagy házastársa 2016-ban rendelkezett más biztosítónál lakásbiztosítással, és a szerződés hatályban 
létét a 2016-ra érvényes, évfordulóra kapott kötvény, vagy az értékkövetési (index) értesítő másolatával igazolja, vagy ha korábban kötött szerződésen jogosult 
volt, vagy jogosulttá vált erre a kedvezményre, és azt a szerződésen érvényesíti, vagy érvényesítette. A II./1) és II./2) szerinti kedvezmények közül a díjszámítás 
során csak az egyik vehető figyelembe.

3) 8% 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 kommunikációt (kötvény, számla, felszólító, egyéb értesítő levél, díjigazolás, törlésértesítő stb. 
küldése) elektronikus úton folytathatja. A hozzájárulással együtt a szerződő az ajánlat aláírásával az alábbiakat vállalja:

 A biztosítási díjat csoportos beszedési megbízással, vagy elektronikusan, online bankkártyás fizetéssel egyenlíti ki, pontosan, a valóságnak megfelelően adja 
meg az e-mail cím elérhetőségét, és mobiltelefonszámát. Az elektronikus úton kiküldött dokumentumokat a levélben foglalt tájékoztatásnak megfelelően ki-
nyomtatja. A biztosítási díjfizetés elmaradása esetén, a fedezet folyamatos fenntartása érdekében a hátralékot befizetési csekk hiányában is elektronikusan, 
online bankkártyás fizetéssel, vagy a kötvényszámra hivatkozva 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 személyhez jutásának elkerülése érdekében – köteles 
azonnal módosítani az ügyfélportálon, vagy 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 jogkövetkezményekért, avagy a kívánt joghatások elmara-
dásáért 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 mobiltelefonszámát. 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 felsorolt 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 szerződésen jogosult volt, vagy jogosulttá vált erre a kedvezményre, és azt a szerződésen érvényesíti, vagy érvényesítette. A kedvezmény igazolásaként 
a munkáltató szervezet nevét, vagy a biztosításközvetítői regisztrációs számot kell megadni.

6) 2% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő a szerződéskötés időpontjában rendelkezik Coop Klub törzsvásárlói kártyával. Ez a kedvezmény 
2015.01.01. vagy azt követően kezdődő, vagy évfordulójú szerződéseknél nem alkalmazható, amennyiben az korábban nem került érvényesítésre. A kedvez-
mény igazolásaként a kártyaszámot kell megadni.

7) 8% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő éves, és 3% kedvezmény jár, ha féléves díjfizetési gyakoriságot választ.

8) 5% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő évfordulója 12.31.



III. 50% kedvezmény jár az induló díjból, amennyiben a szerződés megkötése évfordulós váltás okkal a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. telefonos alkalmazásával történt. 
2016.05.31-dikét követő kockázatviselés kezdettel ilyen formában szerződés nem köthető. Az alkalmazáson kötött biztosítás csak éves vagy féléves díjfizetési 
gyakorisággal, a II./3) pontban leírt feltételekkel köthető, amennyiben a járműnél nem kell a IV. pontban szereplő pótdíjakat alkalmazni. A kedvezmény mellett I. és 
II. szerinti más kedvezmény nem vehető igénybe.

IV. A II. vagy III. 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 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.

2) 400% pótdíjat kell alkalmazni taxi (ideértve a költség megosztáson alapuló személyszállítást is pl.: Uber, Wundercar, BlablaCar, Oszkár Telekocsi, stb.), bérgép-
jármű, megkülönböztető jelzést használó jármű, oktatási célra, betegszállításra, versenyzésre, reptéri kiszolgálásra, futár tevékenységre (levelek, vásárolt áruk 
kézbesítése) is használt jármű esetén. A korrekciós tényező értéke 5,0.

3) 3.000% pótdíjat kell alkalmazni diplomáciai rendszámtáblával ellátott járművek esetén, veszélyes anyag-szállításra, közúti áruszállításra vagy közúti személy-
szállításra is használt járművek esetén. A korrekciós tényező értéke 31,0.

4) 1.000% pótdíjat kell alkalmazni, amennyiben a szerződő már legalább 4 azonos járműkategóriába tartozó járműre kötött szerződést a SIGNAL IDUNA Biztosító 
Zrt-nél. A pótdíjat 2016.01.01. vagy azt követően kezdődő szerződés esetén az 5. azonos járműkategóriába tartozó járműre és a további azonos járműkategó-
riába tartozó járművekre kell alkalmazni. A korrekciós tényező értéke 11,0.

5) 25% pótdíjat kell alkalmazni, amennyiben a szerződés 2016.01.01-jével, vagy azt követően kezdődik és előzményszerződése (a szerződő által ugyanarra a 
járműre kötött, utolsó szerződés) díj nem fizetés miatt szűnt meg. A korrekciós tényező értéke 1,25.

6) 300% pótdíjat kell alkalmazni azokra a járművekre, amelyek szerződője a Wáberer’s, vagy a Gartner Intertransz, vagy a Horváth Rudolf Intertranszport cégcso-
port bármely tagjának közvetett vagy közvetlen irányítása alatt áll, vagy amelyeket ezektől eltérő üzembentartó esetén a cégcsoport bármely tagja tulajdonol, 
lízingel, bérbe/kölcsönbe vesz, vagy visszterhesen vagy ingyenesen használ. A korrekciós tényező értéke 4,0.

A kapott díjat kerekítse a normál kerekítés szabályai szerint egész számra. Ez az éves díj, amely azonban nem lehet kevesebb, mint 6720 Ft. Az éves díjat 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 meghatározottakon túl egyéb módon is igazolhatja. Ha a szer-
ződő a szerződés megkötése során igénybe vett kedvezménye nem kerül igazolásra, vagy pótdíj felszámítására lett volna köteles, akkor Társaságunk a jogszabályban 
meghatározott határidőn belül, a közlési vagy együttműködési kötelezettség megsértése miatt, a kockázatviselés kezdetére a kedvezményt visszavonhatja, illetve 
pótdíjat számolhat fel, amely a biztosítás díját (és a baleseti adó mértékét) visszaható hatállyal módosíthatja.

Díjfizetési mód és gyakoriság, a kapcsolattartás módja egyoldalúan csak biztosítási évfordulótól módosítható. Havi díjfizetési gyakorisággal új szerződés nem köthető, 
korábban kötött szerződésnél havi díjfizetési gyakoriság nem kérhető. A díjnemfizetés miatt megszűnt szerződés a biztosítási időszak alatt csak Társaságunknál és 
kizárólag éves díjfizetési gyakorissággal köthető meg.

Bonus-malus szorzók

Besorolás Alap szorzó Károkozói szorzó

B10 0,440 0,660

B09 0,540 0,810

B08 0,630 0,945

B07 0,640 0,960

B06 0,670 1,005

B05 0,700 1,050

B04 0,730 1,095

B03 0,770 1,155

B02 0,830 1,245

B01 0,870 1,305

A00 1,400 2,100

M01 2,000 3,000

M02 3,000 4,500

M03 4,000 6,000

M04 5,000 7,500

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. kerülete, 
valamint Pest megye következő települései: Budakalász, Budakeszi, Budaörs, Csobánka, Csömör, Diósd, Dunaha-
raszti, Dunakeszi, Ecser, Érd, Fót, Gyál, Halásztelek, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Nagykovácsi, Nagytarcsa, Pécel, 
Pilisborosjenő, Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Pomáz, Remeteszőlős, Solymár, Szada, Szentendre, 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, Veresegyház, Verőce, Visegrád, Zebegény

4. területi csoportba tartozó települések: Békéscsaba, Eger, Kecskemét és Salgótarján kivételével a megyeszék-
helyek, valamint Mosonmagyaróvár, Komló és Sopron

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

Az I./5) pont szerinti kedvezményt az alábbi takarékszövetkezetekben és pénzintézetekben (vagy ezek esetleges jogutódjánál) lehet érvényesíteni:

3A Takarékszövetkezet; AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet; AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet; B3 TAKARÉK Szövetkezet; Bácska Takarékszövetkezet; 
Bak és Vidéke Takarékszövetkezet; Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet; Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet; Borotai Takarékszövetkezet; Borsod Takarék 
Takarékszövetkezet; Bükkalja Takarékszövetkezet; Centrál Takarékszövetkezet; Duna Takarék Bank; Dunakanyar Takarékszövetkezet; Eger és Környéke Taka-
rékszövetkezet; Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet; Észak-Tolna megyei Takarékszövetkezet; Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet; Felsőzsolca 
és Vidéke Takarékszövetkezet; Fókusz Takarékszövetkezet; Főnix Takarékszövetkezet; Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet; Gádoros és Vidéke Takarékszö-
vetkezet; Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet; Gyulai Takarékszövetkezet; Hajdú Takarék Takarékszövetkezet; Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet; Hatvan és 
Vidéke Takarékszövetkezet; Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet; Hungária Takarékszövetkezet; Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet; Kelet 
Takarékszövetkezet; Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet; Kinizsi Bank Zrt.; Kondorosi Takarékszövetkezet; Lakiteleki Takarékszövetkezet; Lövő és Vidéke 
Takarékszövetkezet; M7 Takarék Szövetkezet; Mohácsi Takarék Bank Zrt.; Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet; Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövet-
kezet; Pannon Takarék Bank Zrt.; Pátria Takarékszövetkezet; Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet; PILLÉR Takarékszövetkezet; Polgári Bank; Rábaközi 
Takarékszövetkezet; Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet; Rónasági Takarékszövetkezet; Sajóvölgye Takarékszövetkezet; Savaria Takarékszövetkezet; Szabad-
szállás és Vidéke Takarékszövetkezet; Szabolcs Takarékszövetkezet; Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezet; Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet; Szeg-
vár és Vidéke Takarékszövetkezet; Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet; Szerencs és Vidéke Takarékszövetkezet; Téti Takarékszövetkezet; Tompa és Vidéke 
Takarékszövetkezet; Turai Takarékszövetkezet; Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet; Takarékbank Zrt.

A II./5) pont szerinti kedvezmény az alábbi szervezetek munkavállalóira terjed ki:

Bármely Magyarországon működő takarékszövetkezet

Takarékbank Zrt.

SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.



Egyéb járművek éves díjai* (Ft)

Területi besorolás
Életkor

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

Tehergépkocsi
3,5 t össztömegig

1. területi csoport 240 000 240 000 240 000
2. területi csoport 240 000 240 000 240 000
3. területi csoport 240 000 59 040 71 760
4. területi csoport 240 000 56 160 68 400
5. területi csoport 240 000 45 600 61 200

3,5 t össztömeg felett 12 t-ig
1-5. területi csoport

399 840
12 t össztömeg felett 600 000

Motorkerékpár

12 kW teljesítményig
1-2. területi csoport 24 000 7 920 24 000
3-5. területi csoport 24 000 5 160 24 000

13 kW-tól 35 kW teljesítményig
1-2. területi csoport 24 000 11 040 24 000
3-5. területi csoport 24 000 7 220 24 000

36 kW-tól 70 kW teljesítményig
1-2. területi csoport 60 000 60 000 60 000
3-5. területi csoport 60 000 9 600 60 000

70 kW teljesítmény felett 1-5. területi csoport 60 000 60 000 60 000

Segédmotoros kerékpár
1-2. területi csoport 11 040 5 040 11 040
3-5. területi csoport 11 040 3 240 11 040

Busz

10-19 férőhelyig 240 000
20-42 férőhelyig 720 000
43-79 férőhelyig 720 000
80 férőhelytől 1 200 000

Vontató 2 700 000

Pótkocsi, utánfutó

0,75 t össztömegig 2 760
0,75 t össztömeg felett 3,5 t-ig 4 200
3,5 t össztömeg felett 10 t-ig 5 040
10 t össztömeg felett 30 000

Mezőgazdasági vontató 17 880
Lassújármű, munkagép 10 080

Össztömeg: megengedett legnagyobb össztömeg
* A biztosítás díja A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvényben meghatározott, a szerződő által fizetendő baleseti adót nem tartalmazza.

Alapdíj meghatározása:

Az alapdíj megállapításához határozza meg természetes személy szerződő esetén a lakcím kártyán szereplő lakóhely (lakcímet igazoló hatósági igazolványban szereplő állandó 
lakcím), nem természetes személy (jogi személy) szerződő esetén a forgalmi engedélybe bejegyzett cím alapján a területi besorolást, életkora alapján az életkor csoportot (a 
díjszámításokban a szerződő életkorát a következőképpen kell meghatározni: életkor = 2017 – 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 tény-
legestől eltérő adatok kerültek 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. Amennyiben a tehergépkocsi össztömege 2,5t vagy az alatti, akkor az alapdíjat szorozza meg 0,8-cal. Amennyiben a 10t feletti 
össztömegű pótkocsi lassújármű pótkocsi, akkor az alapdíjat szorozza meg 0,5-tel.

Egyéb gépjárművek kedvezményei, díjkorrekciói:

I. Az alapdíjat az alábbi kedvezmények módosítják. A kedvezményekhez tartozó szorzók nem adódnak össze, külön-külön kell megszorozni velük a díjat.

1) Teherautók esetén 15%, egyéb járművek esetén 10% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő az ajánlaton hozzájárulását adta ahhoz, hogy a biztosító a szer-
ződése megkötésével, kezelésével, megszűnésével kapcsolatos és írásbeli alakisághoz nem kötött kommunikációt (kötvény, számla, felszólító, egyéb értesítő levél, díjiga-
zolás, törlésértesítő stb. küldése) elektronikus úton folytathatja. A hozzájárulással együtt a szerződő az ajánlat aláírásával az alábbiakat vállalja:

 A biztosítási díjat csoportos beszedési megbízással, vagy elektronikusan, online bankkártyás fizetéssel egyenlíti ki, 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 folyamatos fenntartása érdekében a hátralékot befizetési csekk hiányában is elektronikusan, online bankkártyás fizetéssel, vagy a 
kötvényszámra hivatkozva 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 személyhez jutásának elkerülése érdekében – köteles azonnal 
módosítani az ügyfélportálon, vagy 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 be-
jelentésének elmulasztásából eredő esetleges károkért, hátrányos jogkövetkezményekért, 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.

II. A kedvezménnyel csökkentett díjat vagy 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 járműfajtá-
nak megfelelő, a külön táblában szereplő 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 alkalmazotthoz képest romlik.

3) 400% pótdíjat kell alkalmazni taxi (ideértve a költség megosztáson alapuló személyszállítást is pl.: Uber, Wundercar, BlablaCar, Oszkár Telekocsi, stb.), bérgépjármű, meg-
különböztető jelzést használó jármű, oktatási célra, betegszállításra,versenyzésre, reptéri kiszolgálásra, futár tevékenységre (levelek, vásárolt áruk kézbesítése) is használt 
jármű esetén. A korrekciós tényező értéke 5,0.

4) 3.000% pótdíjat kell alkalmazni diplomáciai rendszámtáblával ellátott járművek esetén, veszélyes anyag-szállításra, közúti áruszállításra vagy közúti személyszállításra is 
használt járművek esetén. A korrekciós tényező értéke 31,0.

5) 1.000% pótdíjat kell alkalmazni, amennyiben a szerződő már legalább 4 azonos járműkategóriába tartozó járműre kötött szerződést a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt-nél. A 
pótdíjat 2016.01.01. vagy azt követően kezdődő szerződés esetén az 5. azonos járműkategóriába tartozó járműre és a további azonos járműkategóriába tartozó járművekre 
kell alkalmazni. A korrekciós tényező értéke 11,0.



Bonus-malus szorzók

Besorolás Alap szorzó tehergépkocsik esetén Károkozói szorzó tehergépkocsik esetén
Alap szorzó motorkerékpár, busz, vontató, 

és mezőgazdasági vontató esetén

B10 0,400 0,600 0,400

B09 0,480 0,720 0,490

B08 0,520 0,780 0,530

B07 0,560 0,840 0,570

B06 0,590 0,885 0,590

B05 0,620 0,930 0,620

B04 0,690 1,035 0,690

B03 0,770 1,155 0,770

B02 0,880 1,320 0,820

B01 1,050 1,575 0,930

A00 1,500 2,250 1,050

M01 2,000 3,000 2,000

M02 3,000 4,500 3,000

M03 4,000 6,000 4,000

M04 5,000 7,500 5,000

Határozott tartamú szerződések havi díjai (Ft)

Személy- és tehergépkocsi, vontató, busz, trolibusz,SP (sport), 
E, V, Z és P (próba) rendszám

150 000 Motorkerékpár, pótkocsi, utánfutó, mezőgazdasági vontató, 
lassú jármű, munkagép

10 000
Négykerekű segédmotoros kerékpár 2 000

6) 25% pótdíjat kell alkalmazni, amennyiben a szerződés előzményszerződése (a szerződő által ugyanarra a járműre kötött, utolsó szerződés) díj nem fizetés miatt szűnt meg. 
A korrekciós tényező értéke 1,25.

7) 300% pótdíjat kell alkalmazni azokra a járművekre, amelyek szerződője a Wáberer’s, vagy a Gartner Intertransz, vagy a Horváth Rudolf Intertranszport cégcsoport bármely 
tagjának közvetett vagy közvetlen irányítása alatt áll, vagy amelyeket ezektől eltérő üzembentartó esetén a cégcsoport bármely tagja tulajdonol, lízingel, bérbe/kölcsönbe 
vesz, vagy visszterhesen vagy ingyenesen használ. A korrekciós tényező értéke 4,0.

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 kere-
kítés szabályai szerint egész számra.

A szerződő az egyes kedvezmények jogosságát a bizonyítás általános szabályai szerint a díjszabásban meghatározottakon túl egyéb módon is igazolhatja. Ha a szerződő a 
szerződés megkötése során igénybe vett kedvezménye nem kerül igazolásra, vagy pótdíj felszámítására lett volna köteles, akkor Társaságunk a jogszabályban meghatározott 
határidőn belül, a közlési vagy együttműködési kötelezettség megsértése miatt, a kockázatviselés kezdetére a kedvezményt visszavonhatja, illetve pótdíjat számolhat fel, amely 
a biztosítás díját (és a baleseti adó mértékét) visszaható hatállyal módosíthatja.

Díjfizetési mód és gyakoriság, a kapcsolattartás módja egyoldalúan csak biztosítási évfordulótól módosítható. A tehergépkocsik kivételével minden más járműfajtára csak éves 
díjfizetési gyakoriság válaszható. Havi díjfizetési gyakoriság nem választható. A díjnemfizetés miatt megszűnt szerződés a biztosítási időszak alatt csak Társaságunknál és 
kizárólag éves díjfizetési gyakorissággal köthető meg.



Flotta járművek éves díjai* (Ft)

Területi besorolás

1-2. területi csoport 3-5. területi csoport

Személygépkocsi

37 kW teljesítményig 51 840 38 160

38 kW-tól 50 kW teljesítményig 66 720 45 600

51 kW-tól 70 kW teljesítményig 76 560 55 440

71 kW-tól 100 kW teljesítményig 89 040 65 280

101 kW-tól 180 kW teljesítményig 101 280 72 720

180 kW teljesítmény felett 101 280 72 720

Tehergépkocsi

3,5 t össztömegig 144 000 96 000

3,5 t össztömeg felett 12 t-ig 298 000 192 000

12 t össztömeg felett 600 000 480 000

Motorkerékpár

12 kW teljesítményig 10 320 8 160

13 kW-tól 35 kW teljesítményig 13 920 10 560

36 kW-tól 70 kW teljesítményig 18 720 14 880

70 kW teljesítmény felett 55 920 37 200

Segédmotoros kerékpár 10 560 7 440

Négykerekű segédmotoros kerékpár 24 720 24 720

Busz

10 - 19 férőhelyig 103 920 81 600

20 - 42 férőhelyig 960 000

43 - 79 férőhelyig 960 000

80 férőhelytől 960 000

Trolibusz 960 000

Vontató 2 700 000

Pótkocsi, utánfutó

0,75 t össztömegig 4 000

0,75 t össztömeg felett 3,5 t-ig 5 000

3,5 t össztömeg felett 10 t-ig 6 000

10 t össztömeg felett 12 000

Mezőgazdasági vontató 17 760

Lassújármű, munkagép 14 400

Össztömeg: megengedett legnagyobb össztömeg
* A biztosítás díja A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvényben meghatározott, a szerződő által fizetendő baleseti adót nem tartalmazza.

Gépjárműflotta: ugyanazon – jogi személy, egyéni vállalkozó, egyéni cég – szerződő üzemben tartó által biztosított gépjárművek együttesen kezelt csoportja, ha ezen 
gépjárművek darabszáma a biztosítási időszak kezdő napján eléri az ötöt.

Alapdíj meghatározása:

Az alapdíj megállapításához határozza meg a szerződő székhelyének címe alapján a területi besorolást, a biztosítandó jármű fajtáját, illetve ettől függően a biztosítan-
dó 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 bejegyzésre, akkor azok csak a forgalmi engedélyben történt módosítás után, de annak hatályával vehetők figye-
lembe. A megállapított adatok alapján válassza ki a táblázatból az alapdíjat.

I. Az alapdíj korrekciói flotta azonosítóval rendelkező flották esetén:

Határozza meg a flotta azonosítója alapján az adott flottához tartozó egyedi korrekciós szorzót, és ezzel az értékkel szorozza meg az alapdíjat.

II. Az alapdíj korrekciói flotta azonosítóval nem rendelkező flották esetén:

Az alapdíjat az alábbi díjkorrekciós tényezők módosítják. A tényezőkhöz tartozó korrekciók nem adódnak össze, külön-külön kell megszorozni velük a díjat.

1) 50% kedvezményt kell alkalmazni, amennyiben a szerződő a flotta szerződés megkötésével egyidejűleg casco flottabiztosítási szerződést köt a SIGNAL IDUNA 
Biztosító Zrt.-nél. A kedvezmény kizárólag akkor vehető igénybe, ha a casco flottabiztosítási szerződés legalább egy éves időtartamra érvényesen létrejött. 
Amennyiben a casco flottabiztosítási szerződés érvényesen nem jött létre, a flotta szerződés kizárólag ezen kedvezmény nélkül köthető meg. Amennyiben a 
szerződő vagy olyan cégcsoport, amely a szerződő közvetlen vagy közvetett irányítása alatt áll, több flotta szerződést köt, a kedvezmény ugyanahhoz a casco 
flottabiztosításhoz kapcsolódóan csak egyszer vehető igénybe.

2) A cégnyilvántartásba bejegyzett tevékenységkód (TEÁOR) alapján az alábbi kedvezményeket kell alkalmazni. Kedvezményt a főtevékenység alapján kell megha-
tározni, és csak egy kedvezmény alkalmazható. Jelen kedvezmény nem vehető igénybe az 1) pont szerinti kedvezmény igénybevétele esetén.

 65% kedvezmény jár ha a tevékenységkód első két számjegye: 01, 02, 03

3) 1.000% pótdíjat kell alkalmazni, ha a flottában akár egy taxiként (ideértve a költség megosztáson alapuló személyszállítást is pl.: Uber, Wundercar, BlablaCar, 
Oszkár Telekocsi, stb.), bérgépjárműként (rent-a-car), oktatási célra, veszélyes anyag-szállításra, versenyzésre, reptéri kiszolgálásra, futár tevékenységre (levelek, 
vásárolt áruk kézbesítése) is használt jármű, vagy megkülönböztető jelzést használó jármű van. A pótdíjat a flotta minden járművénél figyelembe kell venni.

4) 10.000% pótdíjat kell alkalmazni, ha a flottában akár egy diplomáciai rendszámtáblával ellátott jármű, közúti áruszállításra, közúti személyszállításra vagy beteg-
szállításra is használt jármű van, vagy a szerződő tevékenységei körébe tartozik a közúti áruszállítás, közúti személyszállítás vagy betegszállítás. A pótdíjat a flotta 
minden járművénél figyelembe kell venni.

A I. vagy II. pontokban meghatározottakkal korrigált díjat kerekítse a normál kerekítés szabályai szerint egész számra.

A bonus-malus besoroláshoz tartozó szorzó minden fokozat esetén 1,0, ezért a díjszámítás során azt nem kell figyelembe venni.

Az egyes járműfajtáknál kiszámolt díjat szorozza meg a kategóriába tartozó járművek számával, majd a kapott értékeket adja össze. Az így kapott érték a flotta éves 
díja a számításnál figyelembe vett állomány esetén.

A flottába kerülő új járműre, függetlenül attól, hogy a teljes flottára alkalmazásra került-e a 3) vagy 4) pont szerinti pótdíj, alkalmazni kell a 3) vagy 4) pont szerinti 
pótdíjakat, amennyiben a jármű használata ennek megfelel. 

50.000 Ft éves díj alatt havi díjfizetés nem választható.
A díjnemfizetés miatt megszűnt szerződés a biztosítási időszak alatt csak Társaságunknál és kizárólag éves díjfizetési gyakorissággal köthető meg.
A bonus-malus fokozatok nyilvántartása, kezelése a 21/2011. (VI.10.) NGM rendeletben foglaltak szerint történik. 



Flotta azonosítóval rendelkező flották korrekciós szorzói

Flotta azonosító Szorzó Flotta azonosító Szorzó Flotta azonosító Szorzó Flotta azonosító Szorzó

88000100003 0,3244 88021600007 0,3866 88051800006 0,3866 88058100004 0,4017

88000600002 0,3244 88021900001 0,5092 88051900004 0,8487 88058200002 0,5356

88001000004 0,3339 88022100007 0,3792 88052000002 0,5516 88058300000 0,5520

88001100002 0,3244 88022400001 0,3979 88052100000 0,9039 88058400008 0,6210

88001200000 0,3244 88022600006 0,5516 88052200008 0,3866 88058500005 0,4223

88001300008 0,3244 88022700004 0,3979 88052500001 0,6895 88058600003 0,6432

88001500003 0,4774 88022900000 0,3866 88052700007 0,5516 88058700001 0,6510

88001700009 0,3182 88023000008 0,3866 88053000001 0,3792 88058800009 0,3869

88001900005 0,4774 88023100006 0,3866 88053200007 0,3792 88058900007 0,3869

88002000003 0,4774 88023200004 0,8219 88053300005 0,4137 88059000005 0,6210

88002200009 0,3339 88023400000 0,3792 88053500000 0,3979 88059100003 0,3869

88002500002 0,3244 88023500007 0,3792 88053600008 0,5516 88059200001 0,6901

88002600000 0,4243 88023600005 0,3792 88053700006 0,3792 88059300009 0,7236

88002700008 0,3244 88023800001 0,3792 88053800004 0,6895 88059400007 0,4560

88002900004 0,3244 88024300001 0,7234 88053900002 0,6206 88059500004 0,3795

88003000002 0,4774 88024500006 0,3866 88054000000 0,3925 88059600002 0,8710

88003300006 0,3339 88024600004 0,5253 88054100008 0,5092 88059700000 0,6901

88003400004 0,3244 88024700002 0,3792 88054300004 0,4120 88059800008 0,4223

88003500001 0,3182 88025100004 0,3866 88054400002 0,4120 88059900006 0,4950

88003600009 0,3244 88025200002 0,3713 88054500009 0,4120 88060100000 0,3795

88003700007 0,2756 88025300000 0,3792 88054700005 0,4031 88060200008 0,3795

88004000001 0,3244 88027800007 0,3858 88054800003 0,4455 88060300006 0,5520

88004200007 0,4774 88036600000 0,4243 88054900001 0,3866 88060400004 0,4120

88004300005 0,7426 88037600009 0,4986 88055000009 0,6206 88060500001 0,3869

88004400003 0,3244 88045000002 0,5356 88055100007 0,3866 88060600009 0,4841

88004700006 0,3244 88045300006 0,6206 88055200005 0,3792 88060700007 0,4841

88004900002 0,3979 88045900003 0,3979 88055500008 0,6929 88060800005 0,3869

88005100008 0,2864 88046000001 0,3866 88055600006 0,3792 88060900003 0,6331

88009500005 0,3600 88046400003 0,3866 88055900000 0,3866 88061000001 0,3869

88011200008 0,3339 88046700006 0,3866 88056000008 0,3866 88061100009 0,3869

88014000009 0,4243 88046800004 0,5292 88056100006 0,3713 88061200007 0,3869

88014600006 0,2595 88046900002 0,5092 88056200004 0,5516 88061300005 0,5520

88018700000 0,4243 88047300004 0,6206 88056500007 0,6895 88061400003 0,3869

88019000004 0,3819 88047500009 0,5516 88056600005 0,6828 88061500000 0,6901

88019100002 0,6365 88047800003 0,6206 88056700003 0,7035 88061600008 0,7035

88019200000 0,4326 88048000009 0,6628 88056800001 0,3869 88061700006 0,5520

88020100009 0,4774 88048900000 0,3979 88056900009 0,5628 88061800004 0,6834

88020500000 0,3979 88049200004 0,3792 88057000007 0,6901 88061900002 0,6901

88020600008 0,3866 88049700003 0,3792 88057100005 0,3869 88062000000 0,6901

88020700006 0,3979 88049800001 0,3500 88057200003 0,6901 88062100008 0,3795

88020800004 0,3866 88050600001 0,3979 88057300001 0,6901 88062200006 0,6030

88021000000 0,3866 88050700009 0,3979 88057500006 0,5520 SIGF1700001 0,4800

88021100008 0,3792 88050800007 0,6206 88057600004 0,7035 SIGF1700002 0,1400

88021200006 0,3866 88050900005 0,6206 88057700002 0,3869 SIGF1700003 0,3200

88021300004 0,3866 88051200009 0,5516 88057800000 0,6448

88021400002 0,5516 88051500002 0,7532 88057900008 0,4120

88021500009 0,3866 88051600000 0,3866 88058000006 0,5150


