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Fuvarozói Árukár Felelôsségbiztosítás

Ezzel a termékismertetôvel szeretnénk áttekintést nyújtani, milyen elemeket tartalmaz, és hogyan mûködik
a KöBE Fuvarozói Árukár Felelôsségbiztosítása.
A termékre vonatkozó teljes körû tájékoztatás a szerzôdési feltételekben és az ügyféltájékoztatóban érhetô el.

Milyen típusú biztosításról van szó?
A Fuvarozói Árukár Felelôsségbiztosítás olyan fuvarozói felelôsségbiztosítás, mely közúti árufuvarozásra átvett küldeményben, belföldön,
balesetszerûen bekövetkezô károk megtérítését szolgálja.

Mire terjed ki a biztosítás?
 Árukár (sérülés, elvesztés, megsemmisülés)



Választaható kiegészítések
• Be- és kirakodás
• Lopás, rablás
• Érzékeny áruféleségek, veszélyes áruk kárai
• Szabályozott hômérsékleten szállítandó áruk
• Túlméretes, túlsúlyos rakomány

Biztosítási összeg: Káresemény bekövetkezése esetén
fuvareszközönként és biztosítási évenként kifizethetô
legmagasabb összeg, melyet a biztosító a fuvarozási tevékenység vonatkozásában megtérít.

!

Mire nem terjed ki a biztosítás?
 Háború, zavargás, sztrájk, tüntetés, terrorizmus, nukleáris,
mérgezô, vagy vegyi anyagok, azbeszt miatt keletkezett
károk.
 A szabályok, szabványok, fuvarlevélben rögzített utasítások
be nem tartása, szakszerûtlen szállítás miatt bekövetkezô
károk.
 Fuvarozási szerzôdésen kívüli felelôsségi károk.
Környezetszennyezési károk. Más biztosítás alapján téríthetô
károk, maradvány érték.
 Hatósági beavatkozás (pl. elkobzás) miatti károk.
 Vis major, elmaradt haszon, sérelemdíj, személysérüléses
károk.
 Kizárólag telephelyen, üzemterületen belül bekövetkezett
árumozgatásból eredô károk.
 Hiányos csomagolás miatti, vagy sértetlen csomagoláson
belül keletkezett károk.
 Szállítmányozói, vagy annak alvállalkozói minôségében
okozott károk.
 Biztosított alvállalkozója által okozott károk.
 Fuvarozási tevékenység során a fuvareszközben, vagy
bármely más, nem az árukban okozott károk.
 Kamat, kötbér, perköltség.
 Gépjámûvezetésre vonatkozó szabályok be nem tartásából
eredô károk.
 Fuvareszköz mûszaki állapota, karbantartásának
elmulasztása miatti károk.
 Engedély nélkül végzett tevékenység.
 Pótdíj köteles áruk káraira, amennyiben a pótdíj nem került
megfizetésre.
 Biztosított saját és hozzátartozóinak, illetve kapcsolt
vállalkozásának okozott kárai.
 Fedezetbe be nem vont jármûvekkel történô fuvarozás kárai.
 Túlterhelés, korlátozások túllépése miatti károk.

Kizárások: olyan káresemények, melyek nem tartoznak a biztosítási
események közé. Ilyen esetekben a biztosító nem teljesít szolgáltatást.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
!
!
!
!
!
!

A szolgáltatási összegbôl a választott limit levonásra kerül, ezen limit alatti károk nem téríthetôk.
Speciális áruk fuvarozása esetén pótdíjfizetési kötelezettség van.
A szolgáltatás összeg és idôbeli korlátozások.
Átrakodás – Maximum egy alkalommal, legfeljebb 12 óra.
Tárolás – legfeljebb 2 nap, folyamatosan ôrzött telephelyen.
Maradványérték levonásra kerül.

Mentesülés: a biztosító valamilyen törvényben, szabályzatban vagy a szerzôdésben rögzített ok miatt megtagadhatja a szolgáltatást. A
biztosító akkor mentesülhet a fizetés alól, ha a kárt a biztosított vagy a szerzôdô, illetôleg a közös háztartásban élô hozzátartozók jogellenesen és szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozták.
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Hol érvényes a biztosításom?
 Magyarország teljes területe.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
-

Tájékoztatási kötelezettség.
Közlési és változás-bejelentési kötelezettség.
Díjfizetési kötelezettség.
Káresemény határidôn belüli bejelentése.
Kármegelôzési és kárenyhítési kötelezettség.
Együttmûködési kötelezettség.
Kárigény elbírálásához szükséges iratok átadása a biztosító részére.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítás elsô díja a kockázatviselés megkezdésének napján esedékes. Utólag fedezetbe vont jármûvek idôarányos díja
a kockázatviselés elsô napján esedékes. Minden további díjrészlet mindig annak az idôszaknak az elsô napján esedékes, amelyre
vonatkozik.
Választható fizetési gyakoriságok: éves
Választható fizetési módok: csekkes, átutalás, banki lehívás

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A Fuvarozói Árukár Felelôsségbiztosítás határozatlan tartamú. A szerzôdés kezdete legkorábban az ajánlat aláírását követô nap
0 órája, vagy azt követô késôbbi idôpont. Fuvareszköz utólagos fedezetbe vonása esetén a fuvareszköz vonatkozásban
a kockázatviselés akkor kezdôdik, amikor a fuvareszköz fedezetbe vonása megtörtént, a fedezetigazolás kiállításra került, ilyen
esetben a kockázatviselés kezdete legkorábban a biztosító tudomására jutást követô nap 0 órája. Egyes fuvareszköz
vonatkozásában a fedezet akkor kezdôdik, amikor a fuvarozó a küldeményt fuvarozás céljából a feladótól átvette és addig tart,
ameddig a címzettnek kiszolgáltatja.
A biztosító kockázatviselése legfeljebb a szerzôdés bármely okból történô megszûnéséig tart.

Hogyan szüntethetem meg a szerzôdést?
A szerzôdést a szerzôdött felek (szerzôdô, biztosító) a biztosítási évfordulóra felmondhatják. A felmondás írásban történhet, oly
módon, hogy arról a másik fél az évforduló elôtt 30 nappal tudomást szerezzen.
A szerzôdött felek egyezô akarata esetén közös megegyezéssel is megszûnhet a Fuvarozói Árukár Felelôsségbiztosítás.
Megszûnés egyéb esetei:
- Érdekmúlás
- Díjfizetés elmulasztása
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