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A termék: Szállítmánybiztosítás

Ez az ismertető rövid áttekintést ad Önnek a megkötni kívánt biztosítás legfontosabb jellemzőiről. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a
Szállítmánybiztosítás termékre vonatkozó teljes körű, részletes szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás más dokumentumokban
(Szállítmánybiztosítási szerződési feltételek, biztosítási ajánlat, biztosítási kötvény) érhető el!

Milyen típusú biztosításról van szó?
A szállítmánybiztosítás egy vagyon típusú biztosítás, amely a nemzetközi, vagy belföldi áruszállítás során a szerződési feltételben
meghatározott események bekövetkezése esetén a szállított áruban keletkezett károkat téríti meg. A biztosítást a szállított áru tulajdonosa,
a közúti áruszállítást végző vállalkozás, illetve minden olyan személy megkötheti, akinek érdeke fűződik a szállított áru megóvásához.

Mire terjed ki a biztosítás?
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•
•
•
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All risks fedezet (ICC „A” fedezet):
a védelme kiterjed minden olyan kockázatból
eredő veszteségre, amely nem szerepel a kizárások
között,
Korlátozott fedezet (ICC „B” fedezet):
tűz vagy robbanás,
a hajó vagy vízi jármű megfeneklése, zátonyra
futása, elsüllyedése, felborulása,
szárazföldi fuvareszköz felborulása, kisiklása,
hajó, vízi jármű vagy más fuvareszköz érintkezése,
összeütközése
a szállítmány szükségkikötőben történő
kirakodása,
földrengés, vulkánkitörés vagy villámcsapás.
Alapfedezet (ICC „C” fedezet):
tűz vagy robbanás,
a hajó vagy vízi jármű megfeneklése, zátonyra
futása, elsüllyedése, felborulása,
szárazföldi fuvareszköz felborulása, kisiklása,
hajó, vízi jármű vagy más fuvareszköz érintkezése,
összeütközése,
a szállítmány szükségkikötőben történő
kirakodása,
A fedezet mértéke a biztosítási ajánlaton, illetve
kötvényen káronként és biztosítási időszakonként
meghatározott összeg, ez az összeg azonban
nem haladhatja meg a szállítmány számla szerinti
értékét.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
a biztosított szállítmány sajátos természetéből
következő súly- vagy térfogatveszteségek,
büntető jellegű költségek, mindennemű álláspénz,
kötbér, fuvar felár,
a biztosítás tárgyának elégtelen vagy nem
megfelelő csomagolása vagy szállításra történő
előkészítése által okozott károk,
az atomenergia bármely formáját hasznosító harci
eszközök vagy bármilyen jellegű nukleáris reakció,
radioaktivitás vagy radioaktív anyag használata
által okozott veszteségek, károk és költségek,
közegészségügyi, vagy más hatóság vagy
intézmény általi visszautasítás, megsemmisítés
miatt bekövetkezett károk,
háború, polgárháború, forradalom, felkelés,
lázadás vagy ebből eredő polgári megmozdulások,
a harcoló erők által vagy ellenük elkövetett
bármilyen rosszindulatú cselekmények miatt károk.

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 biztosítási ajánlaton, illetve kötvényen meghatározott biztosított útvonalon/útvonalakon - feladási és
rendeltetési hely/helyek között – történő szállítás teljes egészére terjed ki.

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. Határozott időtartamra kötött szerződés esetén a
biztosítás díja előre egyösszegben esedékes, határozatlan időtartamra kötött szerződés esetén 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.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosítási fedezet a biztosított szállítmány vonatkozásában akkor veszi kezdetét, amikor a szállításra kész szállítmányt a
biztosítási szerződésben megjelölt helyről (raktárból, tárolási helyről) azonnali árutovábbítás (fuvarozás) céljából elmozdítják. A
biztosítási fedezet abban az időpontban szűnik meg, amikor a biztosított szállítmánynak a biztosítási szerződésben megjelölt
rendeltetési helyen lévő végső raktárházban vagy tárolási helyen a szállítóeszközről/szállítóeszközből le- vagy kirakodása
befejeződött.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A határozatlan időtartamra kötött szerződés évfordulóra indoklás nélkül – költségmentesen – felmondható legalább 30 nappal az
évfordulót megelőzően, de a szerződés megszűnik érdekmúlás és díjnemfizetés esetén is.

