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Termék:

Közúti árufuvarozók vagyoni
biztosíték biztosítása

A termékkel kapcsolatos teljes körű szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a biztosítási feltételekben olvasható.
A termékre az alább felsorolt biztosítási feltételek alkalmazandók:
– Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések
– Közúti árufuvarozók vagyoni biztosíték biztosításának feltételei
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.

Mire terjed ki a biztosítás?
A biztosító a biztosítási összeg erejéig teljesíti azokat
a fizetési kötelezettségeket, pénzügyi követeléseket,
amelyek a biztosítottat a díj ellenében végzett közúti
árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az
autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a
saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról
szóló 261/2011. (XII.7.) Kormányrendelet (továbbiakban
Kormányrendelet) alapján terhelik.
A biztosítás a Kormányrendelet alapján, a biztosított
megfelelő pénzügyi helyzetének meglétét tanúsító vagyoni biztosítékként szolgál.
A biztosítási összeg, az 1071/2009/EK rendelet 7. cikk (1)
bekezdésében meghatározott saját tőke követelmény mértéke, vagyis a biztosított közúti árutovábbítói kapacitása
tekintetében egyetlen használatban lévő 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti gépjármű(szerelvény)
esetén legalább 9.000 EUR-nak, illetőleg minden további 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti
gépjármű(szerelvény) esetén 5.000 EUR-nak megfelelő
összeg, és minden további, 2,5 tonnát meghaladó, de legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű,
használatban lévő gépjármű vagy járműszerelvény esetében 900 EUR-nak megfelelő összeg.
A kizárólag 2,5 tonnát meghaladó, de legfeljebb 3,5
tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket vagy járműszerelvényeket használó vállalkozás esetében az első, használatban lévő gépjármű(szerelvény) esetében legalább 1.800 EUR-nak, minden további
gépjármű(szerelvény) esetén 900 EUR-nak megfelelő ös�szeg.

Nysz.: 23104

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, így különösen a biztosított saját
magának és hozzátartozóinak okozott kára és a szerződésszegésből eredő károk.
Nem biztosítottak a biztosítási feltételekben feltüntetett
további kizárt események, károk.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási
fedezetben?
A biztosító szolgáltatásának felső határa a biztosítási ös�szeg.
A szerződőt a fedezetfeltöltés joga nem illeti meg.
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 hatálya belföldi közúti árutovábbítási engedély esetén Magyarország területére, nemzetközi árutovábbítási közösségi engedély esetén ez utóbbi engedélyes területére terjed ki.

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
• csoportos beszedési megbízással (inkasszóval)
• átutalási megbízással
• bankkártyával fizetheti.
A fizetési ütem kizárólag éves lehet (lásd Kormányrendelet 12. § (5) bekezdés).

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosító kockázatviselése a szerződő által a biztosítási ajánlaton a kockázatviselés kezdeteként megjelölt napon akkor veszi kezdetét, ha a
biztosított közúti árutovábbítási vagy árutovábbítási közösségi engedéllyel rendelkezik. A kockázatviselés kezdő időpontja nem előzheti meg
az adott időszakra vonatkozó biztosítási díj megfizetésének időpontját és nem lehet korábbi, mint a biztosított területileg illetékes közlekedési
hatóság által kiállított közúti árutovábbítási vagy árutovábbítási közösségi engedélye hatálybalépésének napja. A biztosító kockázatviselése
a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott, bekövetkezett és legkésőbb a szerződés megszűnését követő 90 napon belül a biztosítónak
bejelentett, biztosítási eseménynek minősülő károkra terjed ki.

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 biztosítási szerződés megszűnik továbbá:
• a felek közös megegyezésével,
• a biztosítási érdek megszűnésével,
• határozott idejű szerződés esetén a határozott idő lejártával,
• 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,
• ha a biztosított közúti árutovábbítási engedélyét vagy árutovábbítási közösségi engedélyét a területileg illetékes közlekedési hatóság
visszavonta, illetve ha a biztosított közúti árutovábbítási tevékenységet folytató vállalkozását megszünteti vagy szünetelteti, vagy ha
a gépjárműpark bekövetkezett változásainak eredményeként a biztosított már csak legfeljebb 2,5 tonna megengedett legnagyobb
össztömegű járművekkel rendelkezik.
• a biztosítási szerződésben meghatározott további esetekben.

