Kgfb-index: Az elmúlt hónapokban megállt a köteleződíjak
emelkedése
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Budapest, 2016. április 18. – A Netrisk.hu adatai szerint 2016 első negyedévében a
személygépkocsikra kötött kgfb-szerződések éves díja 31 600 forint volt, ami 31
százalékkal haladja meg a tavaly ilyenkor regisztrált 24 100 forintos összeget. A
piacvezető online biztosításközvetítő cég statisztikái szerint az évközi kötések közel
kétharmadát jelentő azonnali (az autó vásárlásakor végrehajtott) kötések átlagdíja az
első három hónapos időszak során már 37 ezer forint felett alakult. Az év első három
hónapja ugyanakkor már érdemi díjemelkedés nélkül telt el.

„Tavaly ilyenkor sokan erős túlzásnak tartották előrejelzésünket, amelyben 2016-ra már 30
ezer forint feletti átlagdíjakat prognosztizáltunk, ám a romló káradatok hatásait a biztosítók
fokozatosan kénytelenek voltak érvényesíteni a tarifáikban – magyarázza Sebestyén László,
a Netrisk. hu vezérigazgatója. – Az autósok számára ugyanakkor kedvező jel, hogy miközben
tavaly egész évben folyamatosan nőttek az átlagdíjak, addig idén az év kezdete óta hétről
hétre gyakorlatilag egy szinten mozognak a átlagdíjak. Elképzelhető tehát, hogy a jelenlegi,
immár hónapok óta észlelt 32 ezer forint körüli szint egy új egyensúlyi állapot beállását jelzi.”
Év közben az ügyfelek alapvetően két okból kötnek kgfb-szerződést: vagy a jármű
tulajdonjogának megszerzésekor (ezt nevezik azonnali kötésnek), vagy a már meglévő
szerződés évfordulóját megelőzően elvégzett díjszámítás nyomán, (ezt nevezik évfordulós
kötésnek). Míg az utóbbiak esetében átlagosan 24 800 forintért szerződtek az autósok, az

összes szerződés közel kétharmadát kitevő azonnali kötések átlagosan 37 500 forinton
születtek, ami az előbbiek díjának több mint másfélszerese.

Ha a kötési okok szerint megbontva vizsgáljuk a díjak alakulását, azt tapasztalhatjuk, hogy a
drágábban kötött azonnali szerződések átlagdíja az év eleje óta fokozatosan mérséklődik. Ez
a csökkenés azonban az összes szerződés átlagdíjában nem mutatkozik, mivel élénkül az
autópiac: az új autók eladása 15, a használt autók hazai adásvétele 17, míg az használtimport
24 százalékkal haladta meg a tavaly ilyenkor mért szintet. A frissen vásárolt autók kötelezője
pedig az azonnali szerződések számát növeli, vagyis egyre többen kötnek magasabb
átlagdíjon kgfb-t.

Az, hogy az azonnali kötések átlagdíja magasabb, nagyrészt a két szegmens eltérő bonusmalus szerkezetének köszönhető:

Míg az évfordulós kötések esetében az érintett autók közel harmadára bonus 10-es fokozaton
kötnek kötelezőt, ez az arány az azonnali kötések esetében mindössze 8 százalék. Ebben a
csoportban ugyanis messze az A0 besorolásnak a legmagasabb az aránya: 73 százalék.

Mi várható 2016-ban?
„Az idei év hátralévő részében a kötelező biztosítás átlagdíja várhatóan már jóval kisebb
mértékben emelkedik tovább, mint a korábbi időszakban: év végére a mostani átlagos
díjszint legfeljebb néhány százalékkal kerül feljebb, megközelítve a 33-34 ezres értéket – jelzi
előre a Netrisk.hu vezérigazgatója. – A díjak jelentősebb megugrására a következő években
sem számítunk: további kisebb, egyszámjegyű mértékű díjkorrekció továbbra is jelen lesz a
piacon, de ennek üteme jelentősen nem fogja meghaladni a kárinfláció mértékét.”
További információ:
Varga Péter
Target Communications
tel.: +36 30 328 7186
e-mail: varga@targetcom.hu
A Netriskről:
Az 1994. január 31-én alapított társaság 2001-ben Magyarországon elsőként tette lehetővé a biztosítások
összehasonlítását és megkötését az interneten. A Netrisk.hu azóta piacvezető az online
biztosításközvetítés piacán, regisztrált ügyfeleinek száma meghaladja az egymilliót. A biztosítások
megkötése során teljes körű ügyintézést nyújtó szolgáltató a kötelező biztosításon kívül a biztosítók casco,
utas-, lakásbiztosítási termékeit is forgalmazza a www.netrisk.hu portálon keresztül.
A Netrisk.hu tevékenységi köre 2013 júliusában banki termékek egyszerű összehasonlítását lehetővé tévő
szolgáltatással bővült. A társaság oldalain azóta folyószámla- és hiteltermékek mellett hitelkártyák és banki
megtakarítási lehetőségek között is válogathatnak az ügyfelek.
2015 júliusában indította utazási szolgáltatását Utazasnet.hu néven, melynek keretében utazási ajánlatok
és repülőjegyek összehasonlítását, illetve ezek egyidejű megvásárlását teszi lehetővé felületén. Az
Utazásnet.hu már az elkövetkező években a legnagyobb online utazási irodák rangsorának élbolyát célozza
meg.

