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Termék: Szállítmánybiztosítás

A termékkel kapcsolatos teljes körű szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a biztosítási feltételekben olvasható.
A termékre az alább felsorolt biztosítási feltételek alkalmazandók:
•
Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF),
•
Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendekezések,
•
Szállítmánybiztosítási feltételek.
A biztosítási termékismertető célja, hogy bemutassa a biztosítási termék legfontosabb jellemzőit és megkönnyítse több biztosítási
termék összehasonlítását
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a biztosítási termékismertető nem képezi a biztosítási szerződés részét és nem minősül a
biztosító ajánlatának.

Milyen típusú biztosításról van szó?

Olyan kárbiztosítás, amely alapján a biztosító a szerződésben meghatározott kockázatokra fedezetet nyújt és szolgáltatást teljesít a
szerződésben meghatározott biztosítási események bekövetkezésekor a biztosítási díj megfizetése ellenében.
A Szállítmáníbiztosítás alapján a biztosító megtéríti a biztosított áruban keletkezett károkat, valamint, egyéb szolgáltatást nyújt a
biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási események bekövetkezése esetén, amennyiben azokra abiztosítási fedezet a felek
megállapodása alapján kiterjed.

Mire terjed ki a biztosítás?
All risks fedezet
All risk fedezettel létrejött biztosítás alapján a
biztosító – a feltételben részletezett kizárások
kivételével – fedezetet nyújt minden olyan,
előre nem látható, váratlanul és véletlenszerűen
bekövetkező eseményre, amely a kockázatviselési
idő alatt a szállítás rendes folyamatával
összefüggésben jelentkezik és a szállított áru
károsodását eredményezi.
Nevesített kockázatok fedezete
Szállítóeszközt ért baleset, ideértve annak
felborulását, kisiklását, egymásközti, vagy
rögzített, hajók esetében úszó tárggyal (ide
értve jeget is) történő összeütközését, hajó
mozgásképtelenségét, felborulását, elsüllyedését,
megfeneklését, zátonyrafutását, légi jármű vagy
egyes részeinek lezuhanását és a hajótörést,
Tűz, villámcsapás, robbanás,
Sziklaomlás, kőomlás,
Földcsuszamlás, földrengés, árvíz és egyéb elemi
károk,
Hidak összedőlése, leszakadása, építmények
beomlása
A biztosítási összeget a szerződő a biztosítás
megkötésekor határozza meg. A biztosítási összeg
főszabály szerint nem haladhatja meg a szállítmány
ajánlattétel időpontjában meghatározott, igazolt valós
értékét. Nemzetközi szállítmányok esetén a szállítmány
értékén felül a fuvardíj és a szállítással kapcsolatosan
előre láthatóan felmerülő egyéb költségek (mint pl.
vám vagy a szállítmánybiztosítás díja) is biztosíthatóak.
A szerződő választása szerint az alábbi kockázatokkal
egészítheti ki a szerződést:
•

Nysz.: 20490

Lopás, részlopás, egész szállítmány
szállítóeszközzel együtt történő eltulajdonítása,
rablás.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
Nem biztosítottak a biztosítási feltételekben
meghatározott biztosítási eseményektől eltérő
káresemények.
Nem biztosítottak a biztosítási feltételek
kockázatkizárásról szóló fejezeteiben
meghatározott események, illetve az ezekből eredő
károk.
Nem biztosítottak a biztosítási eseményekkel
kapcsolatban, a biztosítási feltételekben feltüntetett
további kizárt események, károk.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási
fedezetben?
A biztosító szolgáltatásának felső határa a
biztosítási összeg.
A szolgáltatást a szerződésben meghatározott
önrészesedés mértékével, valamint a maradvány
értékével csökkenteni kell.
A biztosító kockázatviselése saját szállítás esetén
korlátozott.
A biztosító mentesülhet a szolgáltatási
kötelezettsége alól, például szándékos vagy
súlyosan gondatlan magatartás, a kármegelőzési
és a kárenyhítési kötelezettség szándékos vagy
súlyosan gondatlan megsértése esetén.
Esetenként a biztosító szolgáltatási kötelezettsége
nem áll be, például, a közlési és változás
bejelentési kötelezettség megsértése esetén, vagy
ha a biztosított nem tesz eleget a kárbejelentéssel
vagy állapotmegőrzéssel kapcsolatos
kötelezettségének és emiatt lényeges körülmények
kideríthetetlenekké válnak.

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítás bel – és külföldi szállításokra egyaránt érvényes.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
A szerződőt, illetve a biztosítottat:
• a szerződés kezdetekor közlési kötelezettség,
• a szerződés tartama alatt változás bejelentési, díjfizetési, kármegelőzési kötelezettség,
• kár esetén kárenyhítési, bejelentési, felvilágosítási és információadási kötelezettség
• és a biztosítási szerződésben meghatározott további kötelezettségek terhelik.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítási díjat:
• készpénzátutalási megbízással (csekken),
• csoportos beszedési megbízással (inkasszóval),
• átutalási megbízással,
• bankkártyával fizetheti.
A fizetési ütem negyedéves, féléves vagy éves lehet.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosító kockázatviselése az adott szállítás vonatkozásában akkor kezdődik, amikor a biztosított vagyontárgyat
(szállítmányt) szállításra kész állapotban, a biztosítási szerződésben megjelölt helyen lévő raktárházból vagy tárolási helyről
azonnali elszállítás céljából elmozdítják. A biztosítási fedezet kiterjed a szokásos szállítás egész tartamára, kiterjesztve a
kényszerátrakodásokra, továbbá azon tárolásokra, útvonaltól való eltérésekre és szállítási késedelem idejére, melyek a
biztosított hatáskörén kívül esnek. A biztosító kockázatviselése abban az időpontban végződik, amikor a szállítmányt a
biztosítási szerződésben megjelölt rendeltetési helyen lévő végső raktárházba vagy tárolási helyre leszállították. Leszállítás
alatt az áru rendeltetési helyen vagy raktárban, a szállítóeszközről/ből történt le- vagy kirakodásának befejeződése értendő.
Tengeri szállítás, ömlesztett és tartályban szállított áru vonatkozásában a kockázatviselés terjedelmével kapcsolatban a
biztosítási feltételek további rendelkezéseket tartalmaznak.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A szerződő a határozatlan időre létrejött biztosítást a biztosítási időszak végére, indokolás nélkül, írásban, 30 nap felmondási
idő megtartásával felmondhatja.
A biztosítás megszűnhet továbbá:
• a felek közös megegyezésével,
• határozott időre létrejött szerződés esetén a határozott idő elteltével,
• a biztosítási érdek megszűnésével,
• a díjfizetési kötelezettség elmulasztásával,
• a biztosító indokolás nélküli, írásbeli, a biztosítási időszak végére történő, 30 nap felmondási idő megtartásával közölt
felmondásával,
• kockázatnövekedés esetén a biztosító 30 nap felmondási idő megtartásával közölt írásbeli felmondásával,
• kockázatnövekedés esetén a biztosító módosító javaslatának elutasítása esetén, vagy a módosító javaslat kézhezvételét
követő 30. napon, ha a javaslatra a szerződő 15 napon belül nem válaszol,
• a biztosítási szerződésben meghatározott további esetekben.

