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Kedves Ügyfelünk, Leendő Ügyfelünk! 

Tisztelt Látogató! 

 

Az év vége többek között a biztosítóváltás időszaka a kötelező gépjármű 

felelősségbiztosítások (KGFB) területén. Ez azt jelenti, hogy minden olyan ügyfél, akinek a 

biztosítási évfordulója december 31-e, (2017. december 31-én 24:00 órakor jár le, az új 

biztosítási év 2018.01.01.00:00 órakor indul) most van lehetősége biztosítót váltani. Ez a 

dátum a magyarországi gépkocsi tulajdonosok kb. 30 %-át érinti.   

 

Honnan tudhatja, hogy mikor van a biztosítási évfordulója? Azon túl, hogy a jelenlegi 

biztosításának a kötvényén szerepel az évforduló dátuma, van egy nagyon egyszerű szabály, 

ami segít eldönteni, hogy mikor van a biztosítási évfordulója: 

 

Azoknak a biztosításoknak esik december 31-re a biztosítási évfordulója, amit  

 

- 2010. január 01. előtt kötöttek az ügyfelek,  

- vagy január 01. kockázatviselési kezdettel történt korábban biztosító váltás 

- esetleg bármelyik év december 31-i kockázatviselési kezdettel kötött újonnan 

megszerzett gépjárművére biztosítást 

 

Amennyiben Ön a szerződését 2010.01.01. után kötötte, az évfordulója minden esetben a 

kötés napját követő 1 év. Pl. 2016. március 23-i kockázatviselésű KGFB szerződésnek a 

biztosítási évfordulója 2017. március 22-e. Az ilyen szerződéseket most nem kell és nem 

is lehet felmondani. 

 

A legfontosabb dátumok és tudnivalók: 

 

1.) A biztosítók az évforduló előtt legalább 50 nappal tájékoztatják az ügyfeleiket a 

következő évi (2018-as) díjáról. Az értesítés módja lehet írásban, postai úton elküldve, 

vagy e-mailben, amennyiben önnek ilyen szerződése van jelenlegi biztosítójával. 

Az ügyfelek általában a biztosítók honlapján is megnézhetik jelenlegi illetve 

következő évre kiajánlott díjaikat, de tájékozódhat a Biztosító ügyfélszolgálatánál, 

vagy jelenlegi biztosítás közvetítőjénél is. 

 

2.) Ameddig Ön nincs tisztában a jelenlegi biztosítója által kínált új díjjal, addig nem 

javasoljuk a szerződés felmondását. Csak ennek az adatnak az ismeretében lehet 

helyes döntést hozni.  

 

3.) Amennyiben Ön a jelenlegi biztosítójának, a következő évre kiajánlott biztosítási díját 

már ismeri és a biztosítóváltás mellett dönt, akkor fel kell mondania a szerződését 

jelenlegi biztosítójánál.  

 

Meddig lehet felmondani a KGFB szerződést: 

 

A felmondásnak legkésőbb az évfordulót megelőző 30. nap (jelen esetben 

2017.12.01.) éjfélig kell megérkezni a biztosítóhoz.  

Nagyon fontos információ, hogy nem addig kell feladni a felmondást, hanem addig 

kell igazoltan beérkezni a biztosító társaságokhoz.  
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Milyen módon lehet felmondani a KGFB szerződést: 

 

Alapszabályként megfogalmazható, hogy minden esetben írásban kell felmondani a 

szerződést, amit az ügyfélnek el kell látnia aláírásával és minden lényeges adatnak 

szerepelni kell rajta, ami alapján egyértelműen megállapítható, hogy a felmondás 

melyik szereződésre vonatkozik. Felmondási mintát talál a dokumentumaink között. 

 

Hogyan kell eljuttatni a felmondást jelenlegi biztosítójához: 

 

- Elküldheti postai úton a jelenlegi Biztosítójához a felmondást. Ebben az esetben azt 

javasoljuk, hogy a határidő lejárta előtt minimum egy héttel adják postára a 

küldeményt ajánlott levélként, hogy biztosan beérkezzen a biztosítóhoz. Amennyiben 

erre nincs lehetősége, és csak pár nappal a határidő lejárta előtt tudja postára adni a 

felmondást, akkor az ajánlott és elsőbbségi feladási módot javasoljuk. Az utolsó két 

nap (2017. október 30-án és 31-én) már nem javasoljuk ilyen módon felmondani a 

KGFB szerződést, mert nem biztos, hogy határidőre beérkezik. Amennyiben nem 

érkezik be, a szerződést törvény szerint nem lehet felmondani, legközelebb 1 év múlva 

nyílik erre lehetősége, amennyiben az érintett gépjármű még akkor is a tulajdonában 

van. 

- Leadhatja személyesen a KGFB felmondását a jelenlegi Biztosítójának 

ügyfélszolgálatán. Az ügyfélszolgálati pontokról a jelenlegi Biztosítója honlapján 

tájékozódhat. Jó tanácsunk erre az esetre, hogy minden esetben kérjen igazolást arról, 

hogy a felmondását átvették. Az igazoláson legyen egyértelmű, hogy melyik szerződés 

felmondását, mikor és ki vette át személyesen. Az ilyen módon átadott felmondás az 

átadás időpontjában beérkezettnek minősül, további átfutási idővel nem kell számolni. 

 

- Minden további továbbítási mód biztosítónként és a jelenleg hatályos KGFB 

szerződésének feltételeiben foglaltak szerint eltérhet. A lehetőségekről jelenlegi 

biztosítójának a honlapján kap hiteles tájékoztatást. Feltételes (Biztosítónként 

eltérhet!) továbbítási mód lehet 

 

o fax 

o elektronikusan, e-mailben 

o ügyfélkapun keresztül 

 

Ezekkel kapcsolatban szeretnénk még egyszer hangsúlyozni, hogy a jelenlegi 

Biztosítója a saját honlapján ad arról tájékoztatást, hogy ügyfeleitől milyen módon 

fogad el felmondást, illetve az ezekkel kapcsolatos információk is itt érhetők el (fax 

szám, e-mail cím, egyéb elérhetőség) 

 

- Az ügyfélnek lehetősége van arra is, hogy jelenlegi és/vagy leendő új 

biztosításközvetítőjét bízza meg, hogy a KGFB szerződést helyette és nevében 

felmondja, vagy a szabályosan kitöltött felmondást helyette a jelenlegi Biztosítójához 

továbbítsa. Az ezzel kapcsolatos lehetőségekről az adott biztosításközvetítő honlapján 

vagy egyéb elérhetőségein kaphat tájékoztatást. 
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Társaságunk, a Paragon-Alkusz Zrt. csak a november 30-ig (csütörtök) beérkezett 

felmondásokat tudja továbbítani az illetékes biztosító felé. A KGFB szerződések 

felmondását elküldhetik nekünk: 

 

o Postai úton (PARAGON-Alkusz Zrt. 1631 Budapest, Pf.170.) 

 

o Személyesen (1163 Budapest, Hősök fasora 50.) 

 

 

o minden más továbbítási mód (fax, e-mail) biztosítónként eltérhet, mi is a 

Biztosítók szabályzata szerint tudunk csak eljárni. Ezért ezekről kérem, 

előzetesen tájékozódjon ügyfélszolgálatunkon, telefonon, vagy e-mailben. 

 

 telefon: (+36 1) 401 31 00 

 e-mail: paragon@paragonalkusz.hu , vagy  

 honlapunkon keresztül az üzenetek küldése menüponton keresztül 

 

 

4.) Miután Ön szabályosan felmondta a jelenleg érvényben lévő KGFB szerződését, a 

szerződés az évforduló végével (2017.12.31.) megszűnik. Az új szerződés 

megkötéséről Önnek kell gondoskodnia 2018.01.01. kockázatviselési kezdettel, 

legkésőbb 2017. december 31-ig.  

 

Természetesen lehetősége van előbb is megkötni, előre mutató induló dátummal is. Az 

új szerződésének a megkötésében állunk rendelkezésére. Oldalunkon kiválaszthatja és 

megkötheti új biztosítását. Amennyiben segítségre van szüksége, ügyfélszolgálatunk 

áll rendelkezésére! Ügyfélszolgálatunk elérhetőségeit a „kapcsolatok” menüpont alatt 

találja. 

 

Végül néhány gyakori kérdés és válasz, hogy ezzel is tudjuk segíteni Önt a döntésben! 

 

Mi a teendő, ha az ügyfél nem szeretne biztosítót váltani? 

 

Ebben az esetben nincs teendő. Felmondás hiányában a jelenleg életben lévő 

szerződése folyamatosan tovább él, azt megújítani nem szükséges és nem is lehet. 

Egyetlen változás, hogy Önnek a Biztosító által kiküldött díjértesítőben szereplő díjat 

kell a következő egy évben fizetnie. 

 

Mi történik, ha Önnek van ugyan felmondási szándéka, de nem mondja fel időben a 

szerződést vagy az nem érkezik be a megadott határidőre a biztosítójához? 

 

Ebben az esetben Önnek a vonatkozó jogszabály értelmében a régi szerződése marad 

hatályban, a Biztosító által kiküldött díjértesítőben szereplő díjat kell a következő egy 

évben fizetnie. Újabb felmondásra egy év múlva nyílik lehetősége, a fenti 

feltételeknek megfelelően. 

 

 

mailto:paragon@paragonalkusz.hu
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Mi történik, ha Ön szabályosan felmondta a szerződést és az meg is szűnik 2017. 

december 31-i hatállyal, de az új biztosítást csak 2017. december 31-e 24:00 óra után 

köti meg? 

 

Ebben az esetben 2018. január 01. 00:00 perctől az új kötés dátumáig nem rendelkezik 

KGFB biztosítással, ami nélkül, - a hatályos jogszabályok értelmében- 

Magyarországon nem lehet gépkocsit birtokolni és/vagy üzemeltetni. Ez alól az sem 

mentesít senkit, ha az autót esetleg nem használja. Kizárólag a hivatalosan 

forgalomból kivont gépjármű esetében lehet kérni a KGFB biztosítás szüneteltetését, a 

kivonás időtartamára. Minden más esetben Önnek kötelező megkötnie a KGFB 

szerződést. A biztosítás nélkül (fedezet nélkül) okozott esetleges kárt ilyen esetben az 

ügyfélnek magának kell állnia, ami nagyon komoly kockázat az ügyfélnek. 

További kockázat, hogy amennyiben KGFB biztosítás nélkül vesz részt a 

forgalomban, akkor a rendőrség kivonathatja a gépkocsiját a forgalomból. Az újbóli 

forgalomba helyezés feltétele, hogy Ön rendelkezzen érvényes Kötelező Gépjármű 

Felelősségbiztosítással.  

A fedezetlen napokra ebben az esetben úgynevezett fedezetlenségi díjat kell fizetnie, 

ami többszöröse is lehet a biztosítók által kiajánlott díjnál. A fedezetlenségi díjat a 

Biztosítók felé kell ugyan megfizetni, de mértékét jogszabály határozza meg 

egységesen. 

 

További kérdése van, amire fent nem talált választ?  
 

Forduljon hozzánk bizalommal! Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a lehető 

legjobb tanácsot adjuk Önnek és segítsük minden lépését! 

 


