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Kedves veterán-, nosztalgia-, és hobbiautós Társunk!
Köszönjük, hogy klubunk tagjainak sorába léptetek, és igénybe veszitek a Magyarországi Bogarasok Klubjával (MBK) közösen
üzemeltetett Magyar Nosztalgia-, és Hobbijármû Regiszter által közvetített biztosítási szolgáltatásainkat. Bízunk benne, hogy 2010.
évben is tagjaink sorában maradtok.. Köszönjük, hogy sok klubtagunk 2008. évi adójának 1%-át egyesületünknek ajánlotta. Ily módon
400.000 Ft várományosai vagyunk, mely összeget remélhetõleg idén megkapunk. (vagy egyszer) Még egyszer köszönet érte!
Sikeres évet zár Klubunk az idén is, mely 2009-ben ünnepelte 15. születésnapját. Büszkék vagyunk arra, hogy a rendszerváltás
után alakult klubok legjelentõsebbjeinek sorába kerültünk az évek alatt. Több mint hatvan rendezvényt szerveztünk eddig, a klubélet
mellett érdekképviseleti munkánk is sikeres volt. Immár 7 éve dolgozunk a több ezer tagunknak pénzmegtakarítást jelentõ kedvezményes kötelezõ gépjármû felelõsségbiztosítási rendszeren. A Magyarországi Bogarasok Klubjával vállvetve sikerült itt is a legnagyobb állományt felépítenünk. Biztosított tagjaink jármûveinek száma az év végére meghaladta a 4300 db-ot. Így a Magyar Nosztalgia
és Hobbijármû Regiszter – az MBK-, és a szerzõdött Klubok állományával együtt – közel kilencezer darab jármûvet biztosít.
Nagyon népszerû volt kezdeményezésünk, hogy a Muzeális Minõsített, és az Antik -50 évesnél idõsebb- jármûvek a kedvezményes,
veterán tarifából további 50% díjcsökkentésben részesüljenek. A másik 50%-ot Egyesületünk biztosította saját kasszájából (összesen
1.685.147 Ft-ot). Ezt a többletköltséget már a 2010-es évre nem merjük bevállalni, de szerencsére egy másik biztosító társaság a 2009-es
veterán díjnál kedvezõbb ajánlatot tett közzé a fenti szegmensre, melyet igénybe is fogunk venni számotokra!
Legyetek szívesek gondosan olvassátok el a mellékelt díjtáblázatokat, és az Allianz és az MNHJR-t üzemeltetõ két egyesület,
az MBK és a TWK közös kommunikációját, a 2010-es évvel kapcsolatos kötelezõ gépjármû felelõsségbiztosítással kapcsolatos
változásokról, és döntsétek el, hogy a jelenlegi biztosításotokat melyik biztosítóhoz kössük át. Figyelem! Minden tagunknak
lesz az évfordulóval kapcsolatban teendõje!
Együttmûködési szerzõdést kötöttünk az Allianz mellett a Generali Providencia biztosítóval is, akik a legkedvezõbb ajánlatot tették
a „veterán" (25 évesnél idõsebb jármûvek) kategóriában. A mellékelt biztosítási tarifatáblázatokból eldönthetõ hogy melyik
kategóriában kinek melyik kínálat a legkedvezõbb. Továbbra is szintén elsõként és egyedüliként nyújtjuk partnerünkkel az Allianz
Hungária ZRt.-vel a széles körben közkedvelté vált hobby kategóriába tartozó 0-25 éves ritka, egyedi jármûvekre kidolgozott gépjármû kötelezõ biztosítási módozatot! A hobbi kategóriában ezért továbbra is az Allianznál biztosítjuk tagjaink jármûveit.
A jogszabályi környezet változása és a PSZÁF vonatkozó rendelkezései miatt a 2009-ig mûködõ flották átalakításra kerülnek. A 2010-es
évtõl kizárólag azonos szerzõdõ - tulajdonos, vagy üzembentartó - nevén lévõ jármûvek maradhatnak flottában. Ennek megfelelõen
biztosítónk az Allianz Hungária ZRt. a flotta keretében lévõ szerzõdéseket jelenlegi, – flotta rendszerben kezelt – formájukban megszünteti 2009.12.31.-i hatállyal. 2010.01.01.-tõl egyéni szerzõdésként folytathatóak tovább a speciális veterán, nosztalgia, és
hobbijármûvekre vonatkozó biztosítások, a Magyar Nosztalgia és Hobbijármû Regiszter (továbbiakban MNHJR) képviselõi, a
Magyarországi Bogarasok Klubja és a Trabant Wartburg Klub klubtagsági igazolásával és minõsítésével. Az Allianz ezért november 20-ig
közvetlenül részedre ki fog postázni egy felmondást, és egy DÍJKÍNÁLAT nevû nyomtatványt. Ezt a nyomtatványt, küldd vissza a
biztosító társaságnak. A jármûvenként beérkezett díjkínálatokat az Allianz feldolgozza, és a továbbiakban érvényes KGFB-ként rögzíti,
ha a jármû MNHJR minõsítését, és az érvényes tagsági jogviszony igazolását megküldi Egyesületünk nekik. A biztosítás megújításával
kapcsolatban más teendõd nem lesz. Az Allianz Hungária Biztosító ZRt. ezt követõen közvetlenül nektek küldi ki az éves díjak
beszedésére szolgáló csekkeket, szedi be a díjakat. A jövõben az Allianzinál nyilvántartott szerzõdések évfordulós meghosszabbításának
feltétele az MNHJR-t kezelõ egyesületek tagsági igazolása és jármû minõsítése. Ezen minõsítés, illetve tagsági igazolás hiányában a
jármûre vonatkozó lakossági normál GFB tarifa kerül alkalmazásra.
Ha nem fogadod el az Allianz ajánlatát, és kéred, hogy biztosításodat kössük át a Generalihoz, akkor az Allianz által nov. 20-ig küldött
felmondást, és a mi levelünkben található 4 oldalas (jármûvenként kitöltött!) meghatalmazásokat kell eljuttatnod irodánk címére.
Levelünkben találsz egy általános felmondást, melyet akkor küldj el az Allianznak, ha legkésõbb november 22-ig nem kapod meg tõlük
a hivatalos felmondót. Ebben az esetben legkésõbb november 23-ig ajánlott levélben, jármûvenként kitöltve add postára a felmondót az
Allianz Hungária Biztosító ZRt. Állománykezelési Centrum, 8210 Veszprém, Pf. 1163. címre. Fontos hogy vagy az Allianzos, vagy az általad feladott felmondó ajánlott szelvénye meglegyen, mert ezek híján nem köthetjük át szerzõdésedet, 2010-évben csak a régi biztosítónál
folytathatod azt.
Tájékoztatunk benneteket arról, hogy Egyesületünk a PSZÁF-nél függõ üzletkötõként, az Allianz Hungária Biztosítónál van regisztrálva, így üzletkötõi tevékenységet más biztosítónál nem folytathat. Ezért bevontuk az - egyébként rendezvényszervezéssel és Trabant
alkatrész-kereskedelemmel foglalkozó - Old&Cool Kft-t az ügymenetbe, mint üzletkötõt. Azon tagjaink biztosítását, akik a Generali ajánlatát fogadják el, – a Generali jogi osztálya segítségével létrejött megállapodások, meghatalmazás minták alapján – az Old&Cool Kft
fogja megkötni. A meghatal,azásokat jármûvenként kell kitöltani!
A FELADATAITOK áttekintése
Aki úgy dönt, hogy a Generali veteránokra meghirdetett ajánlatát kéri, akkor
1./ Fizesse be a klubtagsági díjat tartalmazó csekket november 30-ig.
2./ Az összes meghatalmazást JÁRMÛVENKÉNT töltse ki, (4 oldal/jármû, tanúkkal, pontos adatokkal, olvashatóan!), és küldje
3./ Az Allianztól kapott felmondást csomagolja a meghatalmazások mellé a Klubnak szóló levélbe. Ha ez nem érkezett volna meg, akkor
az általunk küldött felmondást töltse ki, küldje el ajánlott levélben az Allianznak és az ajánlott levél igazolószelvényét, küldje el
nekünk (Trabant-Wartburg Klub 1112 Bp. Barackfa u. 4.).
4./ Az Allianz díjkérõ nyomtatványát ez esetben NE HASZNÁLJA, NE KÜLDJE EL SEHOVÁ, SEMMISÍTSE MEG.
Ezek alapján mi, a már amúgy is meglévõ adatok birtokában elintézzük az átkötést.

Aki az Allianz, veteránokra meghirdetett tarifáját fogadja el, az
1./ Fizesse be klubunk tagdíjas csekkét, november 30-ig.
2./ Az Allianz által jármûvenként küldött Díjkínálatot töltse ki, és juttassa vissza a biztosítóhoz.
3./ A díj befizetésérõl szóló csekkeket az Allianz fogja kiküldeni közvetlenül nektek, a kitöltött díjkínálat alapján.
Aki az Allianz „Hobbi” (0-25 évesig) kategóriában rendelkezik biztosítással, az
1./ Fizesse be klubunk tagdíjas csekkét, november 30-ig.
2./ Az Allianz által jármûvenként küldött Díjkínálatot töltse ki, és juttassa vissza a biztosítóhoz.
3./ A díj befizetésérõl szóló csekkeket az Allianz fogja kiküldeni közvetlenül nektek, a kitöltött díjkínálat alapján.
A jövõben az Allianznál nyilvántartott szerzõdések évfordulós meghosszabbításának feltétele az MNHJR-t kezelõ egyesületek tagsági
igazolása és jármû minõsítése. Ezen minõsítés, illetve tagsági igazolás hiányában a jármûre vonatkozó lakossági normál GFB tarifa
kerül alkalmazásra.
A Magyar Nosztalgia és Hobbijármû Regiszter a biztosítóváltást választók részére külön költség - admin. díj fizetése - nélkül
elvégzi a szükséges adminisztratív teendõket a klubtagok megbízása és az általuk beküldött dokumentumok, másolatok
alapján.
Miért érdemes maradni az Allianznál?
Az Allianz Hungária Biztosító ZRt. Magyarország piacvezetõ biztosítója a gépjármû-biztosítások, így a muzeális-, veterán-, nosztalgia-,
hobbijármûvekre köthetõ KGFB terén is. 2005-óta az MNHJR-Allianz flotta rendelkezik a legnagyobb speciális jármû állománnyal.
Hobbi kategóriájú KGFB egyelõre kizárólag csak az Allianz nyújt!
Miért érdemes váltani a Generalira?
A Generali Biztosító ZRt. viszonylag új szereplõje a KGFB piacnak, így az ún. „állománygyûjtés idõszakát" éli, ennek megfelelõen alacsonyabb áron kínálja szolgáltatását. Idõvel – néhány éven belül – és az állomány megfelelõ mértékû növekedésével – a biztosításmatematikai törvényszerûségeknek megfelelõen – árait a piaci szintre fogja igazítani. Jelenleg -2010-ben- azonban arányait tekintve olcsóbb, mint versenytársa. A váltást azoknak ajánljuk, akik számára ez a nominálisan, – és az autózás, motorozás egyéb költségeihez
képest – csekély megtakarítás is számít, és vállalják az ezzel járó adminisztrációs terheket, valamint az évi 8.000 km-es futásteljesítmény
korlátozást.
Új biztosítások kötése: Generali veterán, normál, Allianz hobbi, veterán, normál kategóriákra, a továbbiakban is irodánkban van
lehetõség. A meghatalmazások letöltésével a kedveznenybiztositas.hu oldalról, levél- e-mail kombinációban is intézhetõ a kötés.
Trabant-Wartburg Klub 2009-évi tagsági- és regisztrációs díjak:
TWK klubtagsági díj: 6000 Ft/fõ/év (a csak 1 motorral biztosítottak 50% tagdíjkedvezményre jogosultak: 3000 Ft/fõ/év)
Azon biztosítottjaink, akik egy velünk együttmûködésben lévõ egyesület tagjai 1000 Ft/fõ/év regisztrációs díjat fizetnek, ha autóval, tgkval, és 500 Ft/fõ/év díjat, ha motorral-segédmotorral rendelkeznek.
Kérjük, hogy a tagdíjcsekkeket feladás elõtt ellenõrizzétek. Ha bármilyen adat hibásan szerepel rajta, azonnal egyeztessetek a
klubirodával, és küldünk egy újat. Amennyiben valaki eladta, kivonatta valamelyik jármûvét, kérjük, szintén jelezze és töröljük a rendszerünkbõl. Az eladást, forgalomból kivonást, vagy bármilyen változást kérjük okiratokkal igazolni!
A biztosítók felé, csak azoknak állítjuk ki MNHJR és TWK tagsági igazolásukat, akik tagdíjukat is rendezték.
A tagdíjat nem fizetõk GFB szerzõdésüket díj nemfizetés miatt 2010. március 31-ig töröltetjük, a továbbiakban a meghirdetett lakossági,
normál konstrukcióban kell GFB díjaikat rendezniük. A tagdíjcsekkek befizetési határideje 2009. november 30!
Mi változik a 2010-es évben?
• A biztosítási évforduló napja változik a 2010.01.01.-ét követõ szerzõdéskötéseknél! Nem a naptári év vége, hanem a szerzõdéskötés
napja lesz az évforduló.
• A díj nem fizetéssel kapcsolatos türelmi idõ 30-ról 60 napra módosul.
• A díj nem fizetéssel a jármû megszerzett B/M fokozata nem vész el.
• A korábban "MABISZ díjként" elhíresült, „fedezetlenségi díj" számításának alapja nem a KGFB díj lesz, hanem a MABISZ által megállapított egységes, büntetõ díj. (Pl.: Egy 1300 cm3-s gépjármû esetében napi 330 Ft, mely sima „átírási késedelemnél" is) díjnemfizetés
miatti reaktiválásnál kivetésre kell, hogy kerüljön, napokra kiszámolva!
• A biztosítás elsõdleges kötelezettje a jármû üzemben tartója lesz, így az év közben a tulajdonos és új üzembentartó között létesített
szerzõdések jogcímet jelentenek új KGFB szerzõdés kötésére.
Mi nem változik a 2010-es évben sem?
• A „nem használat" nem mentesít a KKGF díj fizetése alól. Díjfizetést szünetelteti, kizárólag a jármû forgalomból történõ kivonásával lehet.
• KKGF csak rendezett klubtagsággal vehetõ igénybe.
• Továbbra sem lehet üzemben tartóként év közben biztosítót váltani.
Amennyiben bármilyen további kérdésed van a biztosításokkal kapcsolatban, kérjük, fordulj a Klub Irodához!
Klubhelységünkben kialakított irodánk az átkötési idõszakban hétfõtõl csütörtökig látogatható, hívható ügyfélszolgálati és egyéb
klubügyekben.
Nyitva tartás: Hétfõtõl-szerdáig: 08.00–17. 30-ig Csütörtök: 10.00–19.30-ig
Pénteken ügyfeleket csak elõzetes bejelentkezés alapján fogadunk. Hívásaitokat Csilla várja a 06/20-461-0556 telefonszámon.

F E L H Í V Á S!
Felhívjuk a kedves klubtagjaink figyelmét, hogy adójuk 1%-ával támogathatják Egyesületünket.

Adószámunk: 18073221-1-43
Köszönettel vennénk, ha minket jelölnétek meg kedvezményezettnek az adótok 1%-áról szóló nyilatkozatotokban.
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