Emelkedő átlagdíjak: fordulóponton a kötelezőkampány
Nagyobb hangsúly a jó ügyfelek megtartásán
Netrisk.hu közlemény

Budapest, 2013. november 2. – A péntek éjféli határidőig új tarifát hirdetett
valamennyi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (kgfb) kínáló társaság. A
Netrisk.hu által végzett első számítások azt mutatják, hogy hosszú évek után megáll
az kötelezős átlagdíjak csökkenése, sőt, az idei kampányban akár 6-8 százalékos
átlagos díjemelkedésre is számítani lehet. A piacvezető online biztosításközvetítő
portál szerint biztosítók a korábbinál nagyobb hangsúlyt helyeznek a jó ügyfelek
megtartására, így idén kisebb lehet azok aránya, akik ugyanannál a biztosítónál kötik
újra a szerződésüket.
Mind a tizenöt érintett biztosító november 1-je éjfélig közzétette új, a év végi kampányban
érvényes díjtarifáját – négy biztosító, köztük a tavalyi kampányban legtöbb ügyfelet szerző
társaság, ezt már egy nappal korábban megtette.
Az átlagdíjak alakulása egyértelműen csak a holnapi nappal kezdődő konkrét kötések
nyomán válik egyértelművé, de az már most bizonyos, hogy idén megáll a díjak hosszú évek
óta tartó csökkenése, sőt, akár 6-8 százalékos átlagdíj-emelkedés is elképzelhető. Egyes, a
tavalyi évben magasabb díjjal jelentkező biztosítók ugyan csökkentették idei díjaikat, de
azok még így is a tavalyi átlagdíj felett maradnak. Ugyanakkor egy biztosító olyan díjakkal
jelent meg, amely szinte bizonyossá teszi, hogy nem törekszik új ügyfelek szerzésére, és a
kgfb jelenlegi kritikus jövedelmezőségi szintje miatt az is elképzelhető, hogy elhagyja a
kötelezős piacot.
Jelentős strukturális változás a korábbi tarifákhoz képest idén sem lesz tapasztalható.
Komolyabb hatású új kedvezményt a biztosítók nem vezettek be, ismét az éves díj
egyösszegű befizetésével, a bankszámláról történő fizetéssel (bankkártya, utalás, inkasszó),
illetve az elektronikus kommunikációval érhető el a legnagyobb (egyenként 10, de akár 25
százalékot is elérő) mértékű kedvezmény. Fontos tudni, hogy a kedvezmények mértékét a
biztosítók az idén is limitálják, új kötésnél általában 45-55 százalékos a kedvezményplafon.
A károkozók az idei évben is rosszul járnak, a biztosítók ugyanis évfordulókor továbbra is
következmény nélkül felmondhatják a kgfb-szerződéseket, és a portfoliók megtisztítása
miatt ezzel a lehetőséggel várhatóan a korábbinál nagyobb arányban fognak élni. Több
biztosító az új tarifáiban ugyanakkor az idén komoly pótdíjjal bünteti ezeket az autósokat. A
károkozók tehát az idén jelentősebb díjemelkedést is tapasztalhatnak, nekik tehát
mindenképpen célszerű lesz az összehasonlító oldalak szolgáltatásait igénybe venni.

A díjtarifák bonyolultsága a korábbi évekhez képest nem csökkent, sőt, a biztosítók a
pontosabb szegmentálás érdekében új szempontokat is figyelembe vesznek. Új elem
például, hogy a minimáldíj mellett bizonyos feltételekhez kötötten megjelent a maximum díj
is, de létezik már a jobbkormányos autók pótdíja, és bővül azon biztosítók köre is, amelyek
a hajtóanyag (benzin vs. dízel) alapján is különböző szorzószámokat alkalmaznak.
Az eddigi tapasztalatok szerint az autósok közel fele a rendelkezésre álló utolsó 8-10
napban döntenek a biztosításváltásról. Idén először találkozhatunk olyan kedvezménnyel,
amely a kampány első két hetében végrehajtott tranzakciókat további kedvezménnyel
díjazza. Mindez azt eredményezi, hogy a két nappal későbbi díjhirdetés miatt amúgy is
lerövidülő kampányban célszerű már az időszak első heteiben körülnézni a legkedvezőbb
ajánlatokat vadászó autósoknak.
Annak ellenére, hogy a továbbra is igen bonyolult díjtarifák csak szombat hajnalban váltak
teljes körűen megismerhetővé, a Netrisk már november 3-án, vasárnap lehetővé teszi
oldalain a díjak teljes körű összehasonlítását, illetve az ehhez kapcsolódó felmondási és
szerződéskötési lehetőségeket. Fontos tudni, hogy az év végi időszakban nem csupán a
január elsejei, hanem a januári vagy februári évközi évfordulóval rendelkező autósok is
érintettek.
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Az 1994. január 31-én alapított, idén 19 éves 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-, lakás- és életbiztosítási 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.

