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Termék:

SZTRÁDA – Belföldi közúti
árufuvarozói felelősségbiztosítás

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
– Sztráda közúti árufuvarozói biztosítási feltételek – Közúti árufuvarozók biztosításának általános feltételei, Belföldi közúti árufuvarozói felelősségbiz
tosítás különös 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 felelősségbiztosítás, amely alapján a biztosító a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint mentesíti a biztosítottat a belföldön
fuvarozott idegen vagyontárgyakban okozott károk megtérítése alól, amelyekért a belföldön végzett fuvarozói tevékenységéből eredően felelősséggel
tartozik.

Mire terjed ki a biztosítás?
A biztosítás azoknak a károknak a biztosítási szerző
désben meghatározott biztosítási összeg erejéig történő
megtérítésére terjed ki, amelyekért a biztosított – fuva
rozói minőségben – a fuvarozott idegen vagyontárgyak
ban keletkezett károkért a magyar jog szabályai szerint
kártérítési kötelezettséggel tartozik.
A biztosítás kiterjed azoknak a megalapozott kártérítési
igényeknek a kielégítésére és azoknak a megalapozat
lan kártérítési igényeknek az elhárítására, melyeket az
előzőekben meghatározott tevékenység alapján a bizto
sítottal szemben támasztanak.
A biztosító szolgáltatásának éves (biztosítási időszakon
kénti) felső határa a biztosítási összeg. A biztosítási összeg
a szerződésben meghatározott legmagasabb káresemé
nyenkénti szolgáltatási limit háromszorosa, de legfeljebb
30.000.000 Ft.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
Nem biztosítottak a biztosítási feltételekben meghatáro
zott biztosítási eseményektől eltérő káresemények.
Nem biztosítottak a biztosítási feltételek kockázatkizárás
ról szóló fejezeteiben meghatározott események, illetve
az ezekből eredő károk, így különösen a biztosított saját
magának és hozzátartozóinak okozott kára és a szerző
désszegésből 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 szolgáltatást a szerződésben meghatározott önrésze
sedés mértékével csökkenteni kell.
A szerződőt a fedezetfeltöltés joga nem illeti meg.
A biztosító mentesülhet a szolgáltatási kötelezettsége
alól, például szándékos vagy súlyosan gondatlan maga
tartás, 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 kötele
zettség megsértése esetén, vagy ha a biztosított nem
tesz eleget a kárbejelentéssel vagy állapotmegőrzéssel
kapcsolatos kötelezettségének és emiatt lényeges körül
mények kideríthetetlenekké válnak.

Nysz.: 20991

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítási szerződés a biztosított minden olyan, kizárólag Magyarország területén végzett fuvarozási szerződés alapján végzett tevé
kenységére nyújt fedezetet, amely áruknak közúton, járművel, díj ellenében végzett fuvarozására irányul.

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?
Az egyes szállítások vonatkozásában a biztosító kockázatviselése akkor veszi kezdetét, amikor a fuvarozó a küldeményt fuvarozás céljából
a feladótól átvette; kiterjed a fuvarozás szokásos lebonyolítására, beleértve a szállítással közvetlenül összefüggő, szokásos és szükségszerű
várakozásokat; és akkor ér véget, amikor a fuvarozó az árut a címzettnek, vagy a címzett rendelkezése vagy más rendelkezésre jogosult
utasítása szerint kiszolgáltatta. A szerződés hatálya alatt forgalomba állított újabb járművekkel történő fuvarozások vonatkozásában a
biztosító kockázatviselése az adott jármű biztosítási fedezetbe vonása, azaz a jármű biztosítóhoz történt igazolt bejelentésének napját követő
nap „0” órájától veszi kezdetét.

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,
• a biztosítási szerződésben meghatározott további esetekben.

