A 2022. évre érvényes fedezetlenségi díjak

A biztosítók a szerződéskötéskor kötelesek meggyőződni arról, hogy a
szerződő eleget tett a korábbi biztosítási időszakokban fennálló díjfizetési
kötelezettségének.
A Gfbt. az „elmaradt díj” fogalom helyett 2010. január 1-jével bevezette
a „fedezetlenségi díj” fogalmát. A fedezetlenségi díj az adott gépjármű
vonatkozásában az üzemben tartó biztosítási kötelezettségének díjfizetés
hiányában kockázatviselés nélküli időtartamára (a fedezetlenség
időtartamára) a Kártalanítási Számla kezelőjét megillető, előre meghirdetett
tarifa alapján utólagosan megállapított díj.
A jogszabály a Kártalanítási Számla kezelőjét hatalmazza fel és egyúttal
kötelezi is a fedezetlenségi díj járműkategóriák szerinti mértékének évenkénti
meghatározására és meghirdetésére, a Kártalanítási Számla általi kártérítések
és a kártérítésekhez kapcsolódó eljárási költségek alapján. A MABISZ-nak,
mint a Kártalanítási Számla kezelőjének legkésőbb a naptári év végét
megelőző negyvenötödik napig kell a következő évi, járműkategóriák szerinti
fedezetlenségi díjtételeket a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletében
meghatározott módon, a Felügyelet honlapján meghirdetnie, továbbá ezzel
egyidejűleg a honlapján is közzé kell tennie. Eltérés esetén a Felügyelet
honlapján meghirdetett tarifa az alkalmazandó.
A MABISZ az alábbiakban teszi közzé a fedezetlenségi díjak 2022. évre
érvényes tarifáit. A fedezetlenségi díjak naptári évre vonatkoznak, így
amennyiben a fedezetlenséggel érintett időszak két naptári évet is érint, eltérő
díjak kerülhetnek felszámításra.
A fedezetlenségi díj 2022. évre érvényes mértékei az egyes
kategóriákban a következők:

A fedezetlenségi díj 2022. évre érvényes mértékei az egyes kategóriákban a
következők:

Személygépkocsi

Ft/nap

0-37 kW

600

38-50 kW

700

51-70 kW

770

71-100 kW

910

101-180 kW

1190

181- kW

1290
Motorkerékpár

1-12 kW

110

13-35 kW

160

36-70 kW

310

71- kW

440
Autóbusz

10-19 férőhely

900

20-42 férőhely

2250

43-79 férőhely

2690

80- férőhely

5570

Trolibusz

2400

Tehergépkocsi
0-3500 kg

930

3501-12000 kg

1830

12001- kg

4560
Vontató

4620

Mezőgazdasági vontató

210

Pótkocsik, félpótkocsik
1-750 kg össztömeg

200

751-10000 kg össztömeg

220

10001- kg össztömeg

1470
Lassú jármű

210

Munkagép

210

Segédmotoros kerékpár

0

4 kerekű segédmotoros kerékpár

200

