
Allianz Hungária Zrt. 2021-es muzeális-, veterán-, nosztalgia-, hobbijárművekre vonatkozó
kedvezményes gépjármű felelősségbiztosítási tarifatáblája veterán használati módú MNHJR minősített

járművekre - 2021.01.01.-től hatályos!

Járműfajta
"OLDTIMER" 1971-es és

idősebb MNHJR /vagy/ 1990-
es és idősebb MMB minősített

járművek

"VETERÁN" 1972-1992-es
járművek (kivéve a kedvezőbb

tarifa alá eső járművek)

"HOBBI" 1993 - 2000-ig
gyártott járművek

személygépkocsi
0-37 kW 6000 9720 16440
38-50 kW 7320 12360 26040
51-70 kW 8880 15600 32760
71-100 kW 9600 16440 34560
101-180 kW 9960 21600 45600
181- kW 11280 24480 51600
motorkerékpár
smkp 3480 3480 3960
0-12 kW 3480 3480 4080
13-35 kW 3480 3480 5640
36-70 kW 3480 3480 6120
71- kW 3480 3480 6120
autóbusz, közúti vontató
teherbírástól, férőhelytől
függetlenül 36960 53760 291000

tehergépkocsi, mezőgazdasági
vontató
teherbírástól függetlenül 13560 26880 58200
pótkocsi, lakókocsi, lassú jármű,
munkagép
egyéb járműfajták 3480 3480 3720
Veterán használati módnak azok a gépjárművek tesznek eleget, amelyek a Magyar Nosztalgia-, és
Hobbijármű Regiszter (MNHJR) vagy a Muzeális Minősítő Bizottság (MMB) által erre vonatkozóan kiállított mi-
nősítéssel igazoltan rendelkeznek.
Meglévő szerződések esetén a veterán használatú gépjárművek díjtarifája az előzőekben leírt kritériumok
alapján veterán használati módúnak minősülő gépjárművek esetében alkalmazható.
Új szerződések esetében kizárólag azon esetben alkalmazható a veterán használatú gépjárművek díjtari-
fája ha a szerződő biztosítását az OT-Expert Bt. Bp. 1084 Német u. 23. vagy a TÉ-MEN Kft. Kistarcsa,
Nagytarcsai út 6. függő biztosításközvetítőn keresztül köti meg és járműve minősítését a biztosítási
ajánlat benyújtásakor ahhoz csatolja.
Díjfizetési gyakoriság kizárólag éves. B/M szorzók külön táblázatban! A tarifák a biztosítási adót tartalmazzák!
Kategóriák:
"HOBBI" MNHJR minősített 1993 - 2000-es gyártási évű veterán használati módú járművek
"VETERÁN" MNHJR minősített 1972 - 1992 közötti gyártási évű, veterán használati módú járművek
"OLDTIMER" MNHJR minősített 1971-es gyártási évű és annál öregebb, illetve az 1990-es vagy annál idősebb MMB
minősítés alapján Muzeális Jellegű Járműnek minősített veterán használati módú járművek.

Amennyiben a jármű nem felel meg a meghirdetett feltételeknek a biztosító jogosult a biztosítási szerződés díját a
valós adatokkal (veterán használati módra vonatkozó tarifa mellőzésével) a magán használati módú normál lakossági

GFB tarifának megfelelően meghatározni. A díj kiszámításának módja ***

Budapest, 2020.11.02.


