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Közúti Árufuvarozók Felelısségbiztosítása
Különös Feltételek
<KÁFkf811>
I. fejezet
A biztosítás tárgya, a biztosított kockázat
1.1 A Wabard Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) a jelen feltételek szerint létrejött biztosítási szerzıdés

keretében vállalja, hogy a biztosítási összeg erejéig, a biztosított helyett teljesíti azokat a fizetési kötelezettségeket, pénzügyi követeléseket, amelyek a biztosítottat a közúti közlekedésrıl és a közúti jármővek
üzemben tartásáról szóló „Rendelet” alapján terhelik, az esedékes biztosítási díj megfizetése ellenében.
1.2 Jelen közúti árufuvarozók felelısségbiztosítási szabályzata a biztosított számára a „Rendeletben” meghatározott megfelelı pénzügyi helyzet meglétének tanúsításához szükséges vagyoni biztosítékként szolgál,
a VI. fejezet rendelkezéseire is figyelemmel.

II. fejezet
A Biztosított
2.1 A jelen biztosítási feltételek alapján létrejött biztosítási szerzıdések tekintetében Biztosított az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdálkodó szervezet, illetve természetes személy, aki a
„Rendeletben” elıírt feltételeknek megfelel, és rendelkezik a közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység
folytatásához szükséges, a területileg illetékes Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott Közúti Árufuvarozói Engedéllyel, vagy ilyen engedély iránt kérelmet nyújtott be és azt a késıbbiekben megkapja, a jelen
feltételek alapján létesítendı biztosítási szerzıdésre tett ajánlatot, valamint a biztosítás díját megfizette.

III. fejezet
Idıbeli és területi hatály
3.1 A biztosítási védelem azon káreseményekre terjed ki, amelyek okozása, vagy egyéb fizetési kötelezettségek kiváltó okának keletkezése és ennek a Biztosítóhoz való bejelentése legkésıbb a biztosítási szerzıdés megszőnését követı 5 napon belül megtörténik.
3.2 A biztosítási védelem a Magyarországon okozott és bekövetkezett és a nemzetközi árufuvarozói tevékenység esetén a külföldi országban okozott és bekövetkezett biztosítási eseménnyel összefüggı fizetési
kötelezettségekre is kiterjed.
3.3 A biztosítási szerzıdés tartama alatt a „Rendelet” – a Biztosító jelen biztosítási szerzıdésben vállalt kötelezettségét érintı – változása esetén az abból a Biztosítottra háruló esetleges többletfelelısségre a jelen
szabályzat alapján létrejött biztosítási szerzıdés hatálya nem terjed ki.

IV. fejezet
A biztosítási szerzıdés létrejötte, hatálybalépése, megszőnése
4.1 A biztosítási szerzıdés létrejötte
a) A szerzıdés a felek írásbeli megállapodásával jön létre
b) A szerzıdés akkor is létrejön, ha a Biztosító a biztosítási ajánlatra 15 napon belül nem nyilatkozik, ilyen
esetben a biztosítási szerzıdés az ajánlatnak a Biztosító részére történı átadása idıpontjára visszamenıen jön létre.
c) Ha a Biztosító a biztosítási ajánlatot a fent meghatározott 15 napos határidın belül visszautasítja, a
biztosítási szerzıdés nem jön létre, a befizetett díjelıleget – kockázatviselés hiányában – a Biztosító visszafizeti.
d) a Biztosító számára a nyilatkozattételre nyitva álló 15 napos határidı az azt követı napon veszi
kezdetét, amikor a szerzıdı vagy a biztosításközvetítı a szerzıdı által aláírt biztosítási ajánlatot a
Biztosító valamely szervezeti egységének átadja.
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4.2 A biztosítási szerzıdés hatálybalépése (kockázatviselés kezdete)
a) A Biztosító kockázatviselése a szerzıdı által a biztosítási ajánlaton a kockázatviselés (hatálybalépés) kezdeteként megjelölt napon veszi kezdetét, feltéve hogy:
- a biztosítási szerzıdés létrejön és
- a biztosított árufuvarozói engedéllyel rendelkezik,
- a szerzıdı a biztosítás elsı díját a Biztosító számlájára befizeti, illetıleg a Biztosító felhatalmazása alapján a biztosítási alkusznak elismervény ellenében átadja vagy a felek a díj megfizetésére vonatkozóan halasztásban állapodnak meg vagy a Biztosító díj iránti igényét bírósági
úton érvényesíti.
b) A kockázatviselés kezdı idıpontja nem lehet korábbi, mint a biztosítási ajánlatnak a szerzıdı által
történt aláírását követı nap „0” órája, és mint a biztosított területileg illetékes közlekedési felügyelet
által kiállított árufuvarozói engedélyének kelte.
c) Amennyiben a biztosítás hatályának kezdete elıtt a biztosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné vált vagy a biztosítási érdek megszőnt, illetve a Nemzeti Közlekedési Hatóság a közúti árufuvarozói engedély kiadását megtagadja, vagy azt korlátozza, a szerzıdés, illetıleg annak megfelelı
része nem válik hatályossá.
4.3 A biztosítási szerzıdés tartama
A jelen feltételek szerint létrejött biztosítási szerzıdés – ha a felek írásban másként nem állapodtak
meg – határozatlan idıtartamra jött létre, a biztosítási idıszak egy év, a biztosítási évforduló pedig a
szerzıdésben a kockázatviselés kezdeteként megjelölt nap.
A Biztosító kockázatviselése a közúti árufuvarozói engedély érvényességi ideje és a biztosítási szerzıdés közös hatálya alatt keletkezett fizetési kötelezettségekre terjed ki, feltéve, hogy azok kiváltó
oka a biztosítás hatálya alatt keletkezett és azokat legkésıbb a biztosítási szerzıdés megszőnését
követı 5 napon belül a Biztosítónak bejelentették.
4.4 A biztosítási szerzıdés megszőnése
a) A biztosítási díj esedékességétıl számított 30. nap elteltével a biztosítási szerzıdés megszőnik, ha
addig a hátralékos díjat nem fizették meg és a szerzıdı halasztást sem kapott, illetıleg a Biztosító
a díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette. A Biztosító a biztosítási szerzıdés megszőnését
és a bírósági út igénybevételének határidejét további harminc nappal meghosszabbíthatja, ha az
esedékességtıl számított harminc nap eltelte elıtt ennek a körülménynek a közlésével a biztosítottat a fizetésre írásban felszólítja.
b) A határozatlan idıre kötött biztosítási szerzıdést a felek írásban, a biztosítási idıszak végére harminc napos határidıvel felmondhatják.
c) Megszőnik a biztosítási szerzıdés, ha a biztosítási szerzıdés hatálya alatt a biztosítási esemény
bekövetkezése lehetetlenné vált vagy a biztosítási érdek megszőnt, így különösen, ha a biztosított
fuvarozói engedélyét a területileg illetékes közlekedési felügyelet visszavonta, illetve ha a biztosított
a fuvarozói vállalkozást megszünteti, vagy szünetelteti.
d) A jelen feltételek alapján létrejött biztosítási szerzıdés bármely okból történı megszőnése vagy
megszüntetése esetén a Biztosító haladéktalanul, de legkésıbb 2 (kettı) munkanapon belül értesíti
a Biztosított székhelye szerinti területileg illetékes közlekedési felügyeletet a biztosítási fedezet
megszőnésérıl, illetve összegének a rendeletben meghatározott összeghatár alá csökkenésérıl.

V. fejezet
A biztosítási díj megállapítása, díjfizetés
5.1 A jelen feltételek alapján létrejött biztosítási szerzıdés díjának számítási alapja a biztosított által igényelt
biztosítási összeg mértéke.
5.2 A biztosítási idıszak minden esetben egy év. A biztosítási idıszakra fizetendı biztosítási díjat, a díjfizetés
módját és ütemezését a biztosítási szerzıdés elválaszthatatlan részét képezı biztosítási ajánlat tartalmazza.
5.3 A megállapított díj minden esetben éves egyszeri díj. A biztosítási díj fizetésének kötelezettsége a szerzıdıt terheli.
5.4 A biztosítási díj megfizetésének gyakorisága tekintetében a felek megállapodhatnak részletfizetésben is.
A részletfizetés gyakoriságát minden esetben az ajánlaton, illetve a kötvényen fel kell tüntetni. A részletfizetés, megállapodástól függıen féléves vagy negyedéves is lehet. A díjfizetési gyakoriság a díj mértékét
nem befolyásolja.
5.5 A díj-nemfizetés – a vagyonbiztosítás általános szabályai szerint – a biztosítási szerzıdés megszőnését
vonja maga után.
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VI. fejezet
A kockázatviselés mértéke
6.1 A Biztosító kockázatviselésének felsı határa, mint biztosítási összeg, a „Rendelet” értelmében a biztosított gépjármőveire számítva az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
a) Egy gépjármő (jármőszerelvény) esetén, illetıleg az elsı gépjármőre (jármőszerelvényre) számítva
2.500.000,- Ft, és minden további gépjármőre (jármőszerelvényre) nézve egyenként 1.400.000,- Ft.
b) Annál a biztosítottnál, akinél kizárólag 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meg nem
haladó gépjármővet (jármőszerelvényt) üzemeltet, a 6.1 a) pontban meghatározott összegek 40%-a.
6.2 A Biztosító a biztosítási összeg keretén belül, a 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet 5. § (1) bekezdés a.)
pontjában, egyedenkénti összegben meghatározott fizetési kötelezettségének megtérítéseként a károsult
vagyonában beállott értékcsökkenést téríti meg.
6.3 A Biztosító kockázatviselésének mértéke a kifizetett kártérítések összegével csökken. A biztosítási összeg
csökkenése esetén bármelyik fél kezdeményezheti új ajánlat felvételét és ezzel a biztosítási fedezet törvényi kötelezettségnek megfelelı helyreállítását.
6.4 Jelen feltételek szerint a biztosítottnak – kártérítéskor – a fedezet nem teljes felhasználása esetén lehetısége van a visszapótlásra, így az eredeti feltételek szerint és az eredeti biztosítási összeggel él tovább a
biztosítás és a biztosítás által biztosított vagyoni biztosíték.
6.5 A Biztosító a szolgáltatását kizárólag törvényes belföldi fizetıeszközben tejesíti.

VII. fejezet
A szerzıdı felek jogai és kötelezettségei
7.1 Adatközlési kötelezettség
a) A szerzıdı köteles a szerzıdéskötéskor a Biztosítónak a biztosítási ajánlaton feltett kérdéseire a
valóságnak megfelelıen válaszolni, a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges minden olyan
körülményt a Biztosítóval írásban közölni, amelyeket ismert vagy ismernie kellett, akkor is, ha a
szükséges adatok, információk megadása üzleti, foglalkozási titoknak minısül.
b) Biztosított elismeri a Biztosító, illetıleg a Biztosító megbízottjának azon jogát, hogy valamennyi okmányba, bizonylatba, amely a biztosítási szerzıdés létrejöttéhez, illetıleg az annak alapján történı
kifizetéséhez szükséges, betekinthessen. A szerzıdı köteles a Biztosító kérésére átadni a tárgyévet megelızı évre vonatkozó auditált mérlegét és eredmény-kimutatását.
c) Amennyiben a szerzıdı/biztosított a biztosítási ajánlat kitöltésének idıpontjában érvényes árufuvarozói engedéllyel nem rendelkezik, annak a területileg illetékes közlekedési felügyelet által történt
késıbbi kiállítását követıen a kézhezvételtıl számított 5 napon belül köteles az engedély másolati
példányát a Biztosítónak átadni.
d) A Biztosító a tudomására jutott adatokat, köteles biztosítási titokként kezelni, kivéve a biztosítókról
és a biztosítási tevékenységrıl szóló 2003. évi LX. Törvényben (Bit.) meghatározott szerveknek
nyújtandó adatszolgáltatási kötelezettséget.
7.2 Változás bejelentési kötelezettség
a) A szerzıdı/biztosított írásban bejelenteni köteles a biztosítási kockázat szempontjából lényeges, a
közlési kötelezettség körébe vont körülmények változását, így különösen:
- a biztosítási ajánlaton/szerzıdésben megjelölt jármővek cseréjét, rendszámcseréjét, illetve
további gépjármővek forgalomba állítását, annak megtörténte elıtt legalább 24 órával.
További gépjármővek forgalomba állítása – és ennek fentiek szerinti bejelentése – esetén a Biztosító a szerzıdés biztosítási összegét módosítja, a különbözeti díjat a szerzıdı felé kiterheli.
- az árufuvarozói engedély bármely okból történı visszavonását, vagy visszaszolgáltatását
2 munkanapon belül.
- 8 napon belül minden olyan körülményt, eseményt, ami a „Rendeletben” elıírt megfelelı pénzügyi helyzetet veszélyeztetheti.
b) A biztosító 15 napon belül írásban tehet javaslatot a szerzıdés módosítására, illetve – ha a kockázatot a biztosítási feltételek értelmében nem vállalhatja – a szerzıdést 30 napra írásban felmondhatja. Amennyiben a Biztosító csak a szerzıdéskötés után szerez tudomást a szerzıdést érintı lényeges körülményekrıl, továbbá, ha a szerzıdésben meghatározott lényeges körülmények változását közlik vele. Szerzıdıt a módosító javaslata megtételekor figyelmeztetni kell, hogy, ha a módosított biztosítást nem fogadja el, vagy arra 15 napon belül nem válaszol, a szerzıdés a módosító
javaslata közlésétıl számított 30 napon belül megszőnik. Ha a Biztosító e jogaival nem él, a szerzıdés az eredeti tartalommal hatályban marad.
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c) Amennyiben a szerzıdı az adatközlésre és a változás bejelentésére irányuló kötelezettségeit megsérti, a Biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be nem
jelentett körülményt a Biztosító szerzıdéskötéskor ismerte vagy az nem hatott közre a biztosítási
esemény bekövetkezésében.
7.3 Káreseménnyel kapcsolatos kötelezettségek
Biztosítási esemény bekövetkezésekor a szerzıdı/biztosított köteles:
a) gondoskodni a kár elhárításáról és enyhítésérıl, illetve ennek érdekében minden lehetı és ésszerő
intézkedést foganatosítani. Erre vonatkozóan – ha a körülmények lehetıvé teszik – a Biztosító utasításait be kell szereznie.
b) a bekövetkezett biztosítási eseményt legkésıbb a biztosítási esemény tudomására jutását követı
2 munkanapon belül a Biztosítónak írásban bejelenteni és a szükséges felvilágosítást megadni, továbbá lehetıvé tenni a bejelentés és felvilágosítás tartalmának ellenırzését.
c) a Biztosítót segíteni a kár összegének megállapításában, a kár rendezésében, illetve a jogalap nélküli kárigények, illetve egyéb követelések érvényesítésének elhárításában.
d) a kár peren kívüli, vagy akár peres úton történı rendezéséhez a Biztosító részére az ügyek vitelére
szóló megbízást megadni, a szükséges információkat rendelkezésre bocsátani és az eljárás levezetését átengedni.
Kárrendezéshez szükséges legfontosabb okmányok a következık:
- kötvényszám
- károsult neve, címe, a kárigény, bankszámlaszáma amennyiben rendelkezésre áll számlák,
egyéb a kár tényét és összegszerőségét bizonyító iratok
- szakértıi jegyzıkönyv
- a biztosítási eseményhez kapcsolódó iratok, határozatok.

VIII. fejezet
Kárrendezés
8.1 A Biztosító a kárt attól az idıponttól számított 15 napon belül téríti meg, amikor a helytállási kötelezettségének tényére és nagyságára vonatkozó valamennyi irat hozzá beérkezett.
8.2 A Biztosító a biztosítási összeg terhére teljesített kifizetés idıpontjáról és mértékérıl írásban tájékoztatja a
biztosított székhelye szerinti, területileg illetékes közlekedési felügyeletet.
8.3 A kártérítés összege
a) Jelen feltételek szerint létrejött biztosítási szerzıdés alapján a Biztosítónak joga, hogy helytállási
kötelezettségének teljesítésével összefüggésben saját kockázatára, a biztosított nevében megtegyen minden olyan intézkedést és nyilatkozatot, amit szükségesnek tart, illetve hogy a biztosítottnak utasításokat adjon.
A Biztosító a biztosítási összeg keretén belül fedezi a veszteségeket, azonban a Biztosító utasításai
következtében felmerült költségeket, a biztosító még abban az esetben is megtéríti, ha ezek az öszszegek a kártérítési összeggel együtt a biztosítási összeget meghaladják.
b) A biztosítási szabályok értelmében térítendı költségeket, a Biztosító a biztosított részére, a kártérítés összegével együtt folyósítja.
A kár megelızésére és kármegállapításra fordított minden költséget ellenkezı kikötés hiányában a biztosított fizet.

IX. fejezet
Önrészesedés
A jelen biztosítási feltételek alapján a biztosítási összeg terhére történı kifizetés összegébıl a Biztosító nem
von le önrészesedést.

X. fejezet
Kizárások
Nem kerülnek megtérítésre azok a károk és követelések, amelyek:
a) meghaladják az 5. fejezetben meghatározott kártérítési kötelezettség körét.
b) a biztosított nem közúti árufuvarozói minıségében okozott, illetve amelyek e tevékenységével közvetlen összefüggésbe nem hozhatóan merültek fel.
c) azért következett be, mert a „Rendelet” 5.§ (1) bek. a), illetve az 5.§ (2) bekezdésében a saját tıkére (saját vagyonra) elıírt pénzügyi helyzetre vonatkozó feltételen kívül a fuvarozói tevékenységi engedély kiadásának egyéb feltételi nem álltak fenn.
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d) a biztosított „Rendeletben” elıírt kötelezettségénél szigorúbb, szerzıdésben vagy más jogszabályban elıírt kötelezettségére vagy azok nem teljesítésére, valamint egyoldalú nyilatkozatban vállalt
helytállási kötelezettségére vezethetık vissza.

e) a be nem jelentett gépjármővel végzett fuvarteljesítés során, illetve ehhez kapcsolódóan következett be.
f) a biztosítási szerzıdés megszőnését követı 5 napon belül nem kerültek bejelentésre.
g) a gépjármővek kötelezı felelısségbiztosítása, árufuvarozói felelısségbiztosítás, illetve már meg lévı, bármely más biztosítás alapján megtérülhetnek.
h) érvényes árufuvarozói engedély hiányában végzett fuvarozás során, illetve ennek következményeként merültek fel.
i) árufuvarozási és biztonsági elıírások szerzıdı/biztosított részérıl fennálló megszegése miatt következtek be.
j) a biztosított által szándékosan, vagy egyébként csalárd módon elıidézett fizetésképtelenségbıl
erednek
k) abból erednek, hogy a biztosított a válság észlelését követıen nem tett meg minden tıle elvárhatót
a gazdálkodásának helyreállítására, a biztosíték igénybevételi szükségének elkerülésére
l) a személyi sérüléses biztosítási eseményekre.

XI. fejezet
A biztosító mentesülése
A Biztosító mentesül a fizetési kötelezettség alól abban az esetben, ha:
a) a biztosítási eseményt a biztosítás szerzıdıje és/vagy a biztosított és/vagy meghatalmazottja
szándékos magatartása vagy súlyos gondatlansága okozta, beleértve a tevékenysége során kiszabott bírságokat is.
b) a biztosított megsértette közlési kötelezettségét a Biztosító irányába, különös tekintettel a cégbejegyzésre és módosításaira, a vállalkozói igazolványra, valamint a rendszámokra vonatkozóan.
c) a szerzıdı/biztosított bejelentési, kárbejelentési kötelezettségeinek nem tett eleget, a szerzıdı/biztosított, a kárrendezéshez szükséges okmányokat nem bocsátotta a biztosító rendelkezésére,
és emiatt a kár rendezése szempontjából lényeges körülmények kideríthetetlenné váltak.
d) az árufuvarozás során az áruban, jármőben, egyéb vagyontárgyban, illetve személyben keletkezett
károk más módon már megtérítésre kerültek.

XII. fejezet
Egyéb rendelkezések
12.1 Amennyiben a jelen feltételek szerint létrejött biztosítási szerzıdés hatálya alatt a „Rendelet” módosítása
a biztosított felelısségét növelte, akkor a biztosító kockázatviselése e többlet felelısségre nem terjed ki.
12.2 A 12.1 pontban meghatározott esetben a biztosított jogosult a biztosítási szerzıdés módosítását kezdeményezni, vagy a szerzıdést azonnali hatállyal felmondani.

Wabard Biztosító Zrt.
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