
Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
– a szerződés kezdetekor közlési kötelezettség,
– a szerződés tartama alatt változás-bejelentési, díjfizetési és kármegelőzési kötelezettség,
– a szerződés tartama alatt a biztosított(ak)nak történő tájékoztatási kötelezettség,
– kár esetén kárbejelentési, kárenyhítési, állapot megőrzési, felvilágosítási és információadási kötelezettség.

Hol érvényes a biztosításom?
✓	 A kockázatviselés hatálya Magyarországra terjed ki.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási 
fedezetben?
	 szándékosan vagy súlyosan gondtalanul okozott károk,
	 a biztosítási összeg és a kártérítési limit a biztosító 

teljesítési kötelezettségének felső határa,
	 közlési, illetőleg változás bejelentési kötelezettség 

megsértése esetén.
	 A biztosítás szünetel a szállítás ideje alatt, ha a szállító 

gépjármű nem a szállítással közvetlenül összefüggő 
tevékenység végzése céljából őrizetlenül marad. Az 
őrizetlen gépjárműben való tárolás e feltételek alapján 
raktározásnak minősül, így ideje alatt a biztosítási 
védelem szünetel.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
	 amely nem biztosított vagy biztosításból kizárt 

vagyontárgyban keletkezik,
	 önrészesedés alatti károk,
	 telephelyen belüli anyagmozgatás miatt bekövetkező kár,
	 sértetlen külső csomagoláson belüli tartalomhiány miatti 

kár,
	 átvétel után megállapított káresemény, kivéve ha azt 

nem lehetett korábban észlelni,
	 szállítási késedelem miatti kár,
	 konténer kára vagy elveszése,
	 szállítóeszköz túlterhelés, vagy alkalmatlan 

szállítóeszköz miatti kár,
	 érvényes hatósági engedély vagy szállítási/fuvarozási 

engedély nélküli szállítás során bekövetkezett kár,
	 biztosítási eseményekkel nem közvetlen össze-

függésben bekövetkezett károk, a következményi károk,
	 a jogszabály alapján megtérülő, illetve más biztosítással 

már fedezett károk,
	 áru természetének nem megfelelő csomagolása miatti 

kár,
	 szállítóeszközben keletkezett kár és mentési költség,
	 biztosítás megkötésekor meglévő hibákra és 

hiányosságokra.
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A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a termékre vonatkozó szerződési feltételekben és egyéb 
dokumentumokban érhető el.

MILYEN TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁSRÓL VAN SZÓ?
A Belföldi szállítmánybiztosítás megtéríti azokat a károkat, amelyeket a biztosított szállítmányokban (áruk, egyéb vagyontárgyak), a szállítás 
tartama alatt a kockázatviselési időszakban keletkeznek.

Mire terjed ki a biztosítás?
Nevesített kockázatra:
Alapfedezet és kibővített fedezet:
✓	 tűz,
✓	 villámcsapás,
✓	 robbanás, összeroppanás,
✓	 szállítóeszközt ért baleset,
✓	 elemi károk: vihar, felhőszakadás, jégverés földrengés, 

sziklaomlás, kőomlás, hidak vagy más építmények 
beomlása.

Választható fedezetek:
	 All Risks: Minden olyan veszély, amely a biztosítás tarta-

ma alatt, a szállítás rendes folyamatával összefüggésben 
jelentkezik és a szállított áru károsodását eredményezi, 
valamint a szerződési feltételben nem került kizárásra.

Záradékok:
 ki- és berakodás közben keletkezett sérülés, törés,
 szállítmány elrablása, feltörés, lezárt gépjárműből lopás, 

részlopás.

Biztosítási összeg: A biztosítási összeg az a biztosítási 
szerződésben meghatározott összeg, amely a biztosítási 
esemény bekövetkeztekor a biztosító teljesítési 
kötelezettségének felső határa.
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Mikor és hogyan kell fizetnem?
A díjesedékességet követő 30 napon belül. A választott díjfizetési gyakoriságnak megfelelően (évente, félévente, negyedévente, vagy 
havonta). A biztosítási díj megfizetése különböző módokon történhet, így például: csekkes befizetés, csoportos beszedési megbízás, 
átutalás.



Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a biztosítási termékismertető nem teljes körű, nem képezi a biztosítási szerződés részét 
és nem minősül ajánlatnak. A biztosítási termékismertető alapvető célja, hogy bemutassa a biztosítási termék legfontosabb 
jellemzőit és megkönnyítse több biztosítási termék összehasonlítását.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
Évfordulóra történő felmondással, amennyiben az írásos kérelem az évforduló előtt legalább 30 nappal a biztosítóhoz beérkezik.
A szerződés megszűnésének további esetei:
Érdekmúlás következik be, ha a biztosító kockázatviselésének tartama alatt a biztosítási érdek megszűnik (például: a biztosított áru 
szállítása meghiúsul).
Lehetetlenülés következik be, ha a biztosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné vált (például: a biztosított szállítmányt ellopták).
Közös megegyezés: A felek a biztosítási szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosító kockázatviselése a szerződés hatálya alatt bekövetkezett károkra terjed ki, feltéve hogy a szerződő addig a napig 
megfizeti az első díjat, ameddig a biztosító erre halasztást adott. A biztosító kockázatviselése abban az időpontban kezdődik, amikor 
az árut a szállítás haladéktalan megkezdése céljából a járműbe berakják, tart a szállítás rendes ideje alatt, és abban az időpontban 
végződik, amikor a rendeltetési helyen, az árunak a járműből való haladéktalan kirakodása befejeződik. A fedezet a szerződés 
díjrendezettségének napjáig vagy a szerződés megszűnéséig tart.
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