Szállítmánybiztosítás
Biztosítási termékismertető

A társaság: Wáberer Hungária Zrt. A termék: Belföldi Közúti Árutovábbítási felelősségbiztosítás (BÁF)
Ez az ismertető rövid áttekintés ad Önnek a megkötni kívánt biztosítás legfontosabb jellemzőiről. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Belföldi
Közúti Árutovábbítási felelősségbiztosítás termékre vonatkozó teljes körű, részletes szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás más
dokumentumokban (BÁF szerződési feltételek, biztosítási ajánlat, biztosítási kötvény) érhető el!

Milyen típusú biztosításról van szó?
A belföldi közúti árutovábbítási felelősségbiztosítás egy felelősség típusú biztosítás, amely az engedély alapján, díj ellenében végzett
közúti árutovábbítási tevékenység során a Biztosított felelősségi körbe tartozó, a szállított áruban keletkezett károkat téríti meg a
Biztosított helyett a károsult felé. A biztosítást a közúti áruszállítást végző vállalkozások kötik meg a belföldi forgalomban árutovábbítást
végző járműveikre.

Mire terjed ki a biztosítás?
a biztosítás a szállított áruban keletkezett dologi
károkra nyújt fedezetet,
a fedezet mértéke a biztosítási ajánlaton, illetve
kötvényen káronként és biztosítási időszakonként
meghatározott összeg, amely káronként nem
haladhatja meg a fuvarozott küldemény hiányzó,
illetve sérült részének bruttó súlya szerinti
kilogrammonkénti 8,33 SDR összeget.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
azok a károk, amelyek meghaladják a kötvényben/
ajánlaton meghatározott összeget,
a magyarországi és külföldi államhatalmi, illetve
államigazgatási szervek rendelkezései során
okozott károk,
a felkelés háború, harci cselekmények,
idegen hatalom ellenséges cselekményei,
terrorcselekmény, polgárháború, lázadás,
forradalom, tüntetés, felkelés, fosztogatás,
zavargások, sztrájk során okozott, vagy ezekkel
a cselekményekkel összefüggésben keletkezett
károk,
a nukleáris robbanás, radioaktív sugárzás vagy
szennyeződés, mérgezés közvetlen és közvetett
kárai.

Milyen korlátozások vannak a
biztosítási fedezetben?
a biztosított a kár megelőzésére, enyhítésére,
elhárítására vonatkozó kötelezettségének nem tett
eleget,
a biztosított a kár bejelentésére vonatkozó
kötelezettségének nem vagy késedelmesen tett
eleget.

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítás a biztosítottnak kizárólag azokra a fuvarozási szerződéseire terjed ki, amely a fuvarozott idegen áru közúton,
teherjárművel történő fuvarozására irányul, és mind az áru feladási helye, mind kiszolgáltatási helye Magyarország területén
van.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
• közlési és változás-bejelentési a szerződés megkötésekor, valamint annak fennállása alatt,
• díjfizetési,
• együttműködési és kárenyhítési.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítási díj a biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg. Biztosítási díj fizetésének módját és gyakoriságát a
szerződés tartalmazza a Szerződő és a Biztosító megállapodása szerint. A díjfizetés történhet egy, kettő, vagy négy részletben
(éves, féléves, negyedéves díjfizetés), a termékre vonatkozó tájékoztatókban meghatározottak szerint; a díjfizetés banki és egyéb
szolgáltatókon keresztül történő átutalással teljesíthető. A biztosítási díjat annak esedékességétől számított 30. napig meg kell
fizetni.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosítási fedezet a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik. Az egyes szállítások vonatkozásában a biztosító
kockázatviselése akkor kezdődik, amikor a fuvarozó a küldeményt fuvarozás céljából a feladótól átvette, tart a fuvarozás szokásos
lebonyolítása alatt, beleértve a szükségszerű várakozásokat, átrakásokat, és akkor szűnik meg, amikor a fuvarozó az árut a
címzettnek, vagy a címzett rendelkezése, vagy más rendelkezésre jogosult utasítása szerint kiszolgáltatta. A biztosítási fedezet
megszűnik különösen;
• a jármű eladása, avagy az üzembentartói jog megszűnésének napján,
• fuvarozói engedély visszavonása esetén az engedély visszavonásának időpontjával,
• évfordulóra történő felmondás esetén az évforduló napján,
• határozott időtartamú szerződés esetén a lejárat napján,
• díjnemfizetés esetén a 30 nap elteltével.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
Évfordulóra indoklás nélkül – költségmentesen – felmondható legalább 30 nappal az évfordulót megelőzően, de a szerződés
megszűnik érdekmúlás (ide értve a forgalomból való végleges kivonást) és díjnemfizetés esetén is.

