A Wáberer Hungária Biztosító Zrt. kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás 2013. január 1-től érvényes díjtarifája
A Wáberer Hungária Biztosító Zrt. a 2012. október 30-án közzétett 2013. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifájának a PSZÁF H-FH-II-B-1020/2012.
számú határozatával érintett részeit az alábbiakban pontosított tartalommal ismételten közzéteszi:
Díjszámítási lépések definíciói. A Felügyelet H-FH-II-B-1020/2012. számú kötelező határozata alapján az „F” „G” és „H” díjszámítási lépések tartalma az alábbiak szerint kerül pontosításra:
A 2013. 01. 01. előtti kockázatviselési kezdetű szerződések (flottaszerződéseknél csak a meglévő gépjármű
kategóriák esetén)) díj számításához az alábbi betűjelekkel felsorolt lépések eredményeit vegye figyelembe.

A 2012. 12. 31. utáni kockázatviselési kezdetű szerződések, és a 2013. január 1-je előtt szerződéssel
rendelkező flották esetén az új járműkategóriára, díj számításához az alábbi betűjelekkel felsorolt lépések
eredményeit vegye figyelembe.

A díjszámítás kezdetén válassza ki a területi besorolásból melyik csoportba tartozik!

A díjszámítás kezdetén válassza ki a területi besorolásból melyik csoportba tartozik!

„H” lépés:

Üzemanyag kedvezmény
5. számú táblázat
Személygépkocsira vagy 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsira kötött határozatlan tartamú kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés esetén érvényesíthető, amennyiben a gépjármű nem gázolaj
hajtóanyagú.
A kedvezménypont mértéke 2013. január 1. utáni kockázatviselésű szerződések esetén 2 pont, ha a szerződés évfordulós kedvezményt is igénybe vesz.
Ha nem jogosult évfordulós kedvezményre, akkor 3 pont a kedvezmény mértéke.
A Biztosító 2013. január 1-jét megelőző kockázatviselési kezdetű meglévő hatályos szerződéseire a kedvezmény mértéke 2 pont.
7. számú táblázat
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Díjszámoló tarifánk a www.wabererbiztosito.hu
honlapunkon található.
Telefonszámunk: (06-1) 9999-999

„F” lépés:

„G” lépés:
„H” lépés:

Válassza ki az 5. számú táblázat A oszlopából, hogy mely díjkorrekciókra jogosult, és az azokhoz tartozó pontszámok értékeit adja össze a pontszámok maximális mértékét figyelembe véve. Ha 2012. január
1-je óta okozott kárt, akkor válassza ki az 5. számú táblázat C oszlopából, hogy mely díjkorrekciókra
jogosult, és az azokhoz tartozó pontszámok értékeit adja össze.
Az „F” lépés eredménye alapján számolja ki a 6. számú táblázat A oszlopából, hogy a megszerzett
pontszámok alapján mekkora pontkorrekcióra jogosult.
Válassza ki a 7. számú táblázat A oszlopából, hogy mely kedvezményekre jogosult, és az azokhoz
tartozó szorzószámokat szorozza össze, kivéve a díjfizetési ütem kedvezményeket.

Casco kedvezmény
7. számú táblázat
Személygépkocsira vagy 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsira 2012. december 31-e utáni kockázatviselési kezdetű, határozatlan
tartamú kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés esetén érvényesíthető, amennyiben a szerződő az adott gépjármű esetében a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási ajánlata megtételekor a Wáberer Hungária Biztosítónál casco biztosítási szerződés megkötésére irányuló ajánlatot is tesz.

5. számú táblázat
Kármentességi pontok (személygépkocsi, tehergépkocsi
3,5t megengedett
legnagyobb össztömegig,
motorkerékpár)

„G” lépés:

Válassza ki az 5. számú táblázat B oszlopából, hogy mely díjkorrekciókra jogosult, és az azokhoz
tartozó pontszámok értékeit adja össze a pontszámok maximális mértékét figyelembe véve. Ha
2012. január 1-je óta okozott kárt, akkor válassza ki az 5. számú táblázat C oszlopából, hogy mely
díjkorrekciókra jogosult, és az azokhoz tartozó pontszámok értékeit adja össze.
Az „F” lépés eredménye alapján számolja ki a 6. számú táblázat B oszlopából, hogy a megszerzett
pontszámok alapján mekkora pontkorrekcióra jogosult.
Válassza ki a 7. számú táblázat B oszlopából, hogy mely kedvezményekre jogosult, és az azokhoz
tartozó szorzószámokat szorozza össze, kivéve a díjfizetési ütem kedvezményeket.

Egyéb pontok
(személygépkocsi,
tehergépkocsi 3,5t megengedett
legnagyobb össztömegig)

„F” lépés:

Főtevékenység kedvezmény
12. számú táblázat
A 12. számú táblázatban meghatározott mértékű főtevékenység kedvezmény
érvényesíthető határozatlan idejű, a 3,5t megengedett legnagyobb össztömeget el nem érő tehergépkocsira, vagy személygépkocsira kötött szerződésre,
amennyiben a cég cégjegyzékbe bejegyzett főtevékenysége a flotta kötelező
gépjármű-felelősségbiztosítási ajánlat megtételének időpontjában a 12. számú táblázatban megjelölt TEAOR ’08 ágazati kódok (két numerikus karakter
jelöli) valamelyikébe tartozik.

Díjkorrekciós pontok (személygépkocsi, tehergépkocsi 3,5t megengedett legnagyobb össztömegig, motorkerékpárok)
2012. január 1-je óta nem okozott kárt 2012. január 1-je óta okozott kárt
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Új belépő
2012. jan.1 óta nem okozott kárt
2011. jan.1 óta nem okozott kárt
2010. jan.1 óta nem okozott kárt
2009. jan.1 óta nem okozott kárt
2008. jan.1 óta nem okozott kárt
2007. jan.1 óta nem okozott kárt
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KW/kg kedvezmény (ha nincs évfordulós kedvezmény)
Jogosítvány kedvezmény (ha van évfordulós kedvezmény)
Jogosítvány kedvezmény (ha nincs évfordulós kedvezmény)
Célcsoport kedvezmény
Kártörténeti pontokon kívüli maximális pont
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