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Belföldi Árukár Felelôsségbiztosítás

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

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

Mire terjed ki a biztosítás?





Árukár (sérülés, elvesztés)
Fuvardíj
Kárelhárítás
Kamat

Választaható kiegészítések
• Konténersérülés
• Be- és kirakodás
• Alvállalkozó által végzett fuvarozás
• Futárpostai tevékenység
• Autómentési tevékenység
Biztosítási összeg:
• Biztosítási esemény szintû limit
• Fuvareszköz szintû, káreseményenkénti limit
• Szerzôdés szintû, idôszaki limit



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 szerzôdés alapján
téríthetô károk, maradvány érték.
 Bírság, büntetés, bûncselekménnyel okozott károk,
bejelentési kötelezettség elmulasztása, hatósági
beavatkozás (pl. elkobzás) miatti károk.
 Leltár hiányból eredô károk.
 Nem balesetszerûen bekövetkezô károk, Vis major, elmaradt
haszon, megsemmisítés költségei, sérelemdíj.
 Jármû idokolatlan ôrizetlenségével, saját telephelyen jármû
feltöréssel összefüggésben keletkezett károk.
 Nem megfelelô árukezelésbôl, téves kiszolgáltatásból eredô
károk. Nyitott, vagy nem szakszerûen fedett szállítóeszköz
miatti károk.
 Hiányos csomagolás miatti, vagy sértetlen csomagoláson
belül keletkezett, hûtött áruk romlásából eredô károk.
 Késedelembôl, biztosítottnak felróható mulasztásból eredô
károk.
 Gépjámû vezetésre vonatkozó szabályok be nem tartásából
eredô károk.
 Fuvareszköz mûszaki állapota, karbantartásának
elmulasztása miatti károk.
 Szennyezô áruk okozta kárelhárítás, kárenyhítés.
 Azonos károkozási körülményekkel visszatérôen okozott
károk.
 Biztosított saját és hozzátartozóinak okozott kárai.
 Részben, vagy egészben el nem végzett szolgáltatásból
eredô károk.
 Szállítmányozási szerzôdés alapján végzett fuvarozás során
keletkezett kár.
 Pótdíj köteles áruk káraira, amennyiben a pótdíj nem került
megfizetésre.
 Bejáratás alatt álló fuvareszköz mûszaki meghibásodása
miatti károk.
 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.
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Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
!
!
!
!

A szolgáltatási összegbôl az önrészesedés levonásra kerül, az önrészesedés alatti károk nem téríthetôk.
A szolgáltatás összeg és idôbeli korlátozások
Speciális áruk fuvarozása esetén pótdíj fizetési kötelezettség van.
Téves adatszolgáltatás esetén a kártérítés olyan arányban fizethetô, amilyen arányban a díj megfizetésre 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.

Hol érvényes a biztosításom?
 Magyarország.

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. Minden további díjrészlet mindig annak az idôszaknak az
elsô napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik.
Választható fizetési gyakoriságok: éves, féléves, negyedéves, vagy 600 eFt-ot meghaladó éves díj esetén havi
Választható fizetési módok: csekkes, átutalás, banki lehívás

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A Belföldi 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 Belföldi Árukár Felelôsségbiztosítás.
Megszûnés egyéb esetei:
- Érdekmúlás
- Díjfizetés elmulasztása
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