
 

 

IGÉNYFELMÉRŐ ADATLAP GFB-kötéshez  

Cégeknek 

 

Cégnév:……………………………………………………………… ……………..……………… 

Cím:………………………………………………………………………………………………… 

Levelezési cím:………………………………………………………………………………………. 

Telefonszám:………………………………………………………………………………………… 

E-mail cím:…………………………………………………………………………………………… 

Adószám:…………………………………………………………………………………………….. 

TEÁOR kód:…………………………………………………………………………………………. 

Bankszámlaszám: …………………………………………………………………………………….. 

Egyéni vállalkozó esetén kérem a születési dátum: …………….év ……………hó………….nap 

Jogosítvány keltét: …………….év ……………hó………….nap 

Legfiatalabb gyermek születési dátumát: …………….év ……………hó………….nap 

Hány darab jármű van a magánszemély/ vállalkozás nevén és azok hol vannak biztosítva?  

Aegon:………….. Allianz:…………. Generali:…………  Genertel:…..……. Groupama:……..……… 

K&H: …..…… Köbe: ………. Signal: ……....... Union: ……… Uniqa: ……….… Waberer: ………… 

Járművezetők száma:................................... 

26 év alatti vezető születési dátuma: …………….év ……………hó………….nap 

Felhasználás jellege (Helyes választ húzza alá)? Nemzetközi igen/nem Belföldes Igen/Nem 

Nemzetközi üzemeltetés esetén a jármű kizárólag az EU területén belül közlekedik? Igen/Nem 

Elmúlt 5 évben volt-e káresemény, db/év: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Új gépjármű esetén,  

2 éven belül érdekmúlással megszűnt előzmény szerződés bonus fokozat: ………………… 

Biztosító neve: ……………………………………………. 

Szerződés száma: …………………………………………. 

Volt-e kárkifizetés a megszűnés évében?................................... 



 

 

Évfordulós felmondással megszűnt előzmény szerződés: 

Biztosító neve: ………………………………………………  

Szerződésszáma: ……………………………………………. 

Évfordulótól várható bonus fokozat: ……………………….. 

Éves futásteljesítmény: ……………………………… km/év 

Km-óra állása: ………………………………………………. 

Kérjük, hogy a lenti kérdéseknél húzza alá azt, ami Önökre vonatkozik! 

Előzmény pótdíj? 

A pótdíj határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán gépjárművekre kötött új szerződésekre alkalmazandó, 

az alábbi két feltétel bármelyikének fennállása esetén: 

- az előzményszerződés megszűnési oka biztosító általi felmondás vagy díj-nemfizetés vagy 

- az előzményszerződés más biztosítónál közös megegyezéssel szűnt meg, és az új szerződésben megjelölt 

jármű autóbusz, közúti vontató, 3500 kg össztömeg feletti tehergépkocsi vagy 750 kg össztömeg feletti 

pótkocsi, félpótkocsi 

Igen/Nem 

Bal oldali közlekedésben részt fog venni-e? (Kérjük, nyilatkozzon, hogy Magyarország határain kívül olyan 

országban is közlekednek, ahol a közúton baloldali haladás irányú közlekedés van.) 

Igen/Nem 

Nagyvállalkozó-e? (Kérjük, nyilatkozzon, hogy az ajánlat felvételekor a szerződő üzemeltetésében lévő 

járművel száma eléri a 40 db-ot. A pótdíj független attól, hogy a járművek KGFB szerződései különböző 

biztosítóknál vannak.) 

Igen/Nem 

Kölcsönzési tevékenység vonatkozik-e rá? (Kérjük, nyilatkozzon, hogy a gépjármű üzembentartója 

rendelkezik-e személygépjármű, vagy gépjárműkölcsönzésre vonatkozó tevékenységi engedéllyel.) 

Igen/Nem 

Kereskedelmi tevékenység vonatkozik-e rá? (Kérjük, nyilatkozzon, hogy a gépjármű üzembentartója 

rendelkezik-e személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelemre vonatkozó tevékenységi engedéllyel.) 

Igen/Nem 

26 év alatti vezető lesz-e? (E korrekciós szorzót az alábbi feltételek együttes fennállása esetén kell 

alkalmazni: 

- a gépjárművet heti rendszerességgel, vagy gyakrabban vezető személyek között van 26 évesnél fiatalabb 

személy, ÉS 

- a szerződő 26 éves vagy annál idősebb természetes személy, vagy nem természetes személy. 



 

 

A vezető és a szerződő életkorának meghatározásához az új szerződés esetén a kockázatviselés kezdetének 

évéből ki kell vonni a vezető/szerződő születési évet.)  

Igen/Nem 

Ingázó Pótdíj vonatkozik-e rá? (A korrekciós szorzót akkor kell alkalmazni, ha a gépjármű bármelyik 

használója a gépjárművel a lakóhelye, illetve a rendszeres tartózkodási helye, valamint munkavégzésének 

helye között közlekedik, heti rendszerességgel vagy gyakrabban. 

A korrekció természetes és nem természetes személyekre egyaránt vonatkozik.) 

Igen/Nem 

Díj nem fizetéssel megszűnt szerződés?  

Igen/Nem 

Közös megegyezéssel felmondott szerződés? 

Igen/Nem 

Kérjük a fenti adatlapot kitöltve, aláírva és lebélyegezve küldje vissza e-mailben részünkre és mellékelje 

hozzá a forgalmi-másolatokat. 

Köszönjük. 

 

 

 

Dátum:…………………                                                                    ………………………. 

                                      Aláírás 

 

 

 

 


