
Nemzetközi és Belföldi 
Szállítmánybiztosítások
Biztosítási termékismertető

A társaság: CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.

A termék: Nemzetközi és Belföldi szállítmánybiztosítás

A termékre vonatkozó teljeskörű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás más dokumentumokban – az Ön ajánlatában, 
kötvényében és biztosítási feltételeiben –  érhető el.

Milyen típusú biztosításról van szó?
A szállítmánybiztosítás alapján a Biztosító a biztosítási szerződésben meghatározott feltételek és a választott biztosítási fedezet szerint a 
véletlen, balesetszerűen bekövetkező, a szállítás rendes folyamatával együtt járó veszélyek okozta károk megtérítését vállalja.

Mire terjed ki a biztosítás?
 A korlátozott fedezet részkárok nélkül / ICC (C) 

fedezet az alábbi kockázatokra terjed ki: tűz, 
robbanás, a hajó vagy egyéb vízi szállító jármű 
vagy szárazföldi fuvareszköz balesete, a szállítást 
végző fuvareszköz érintkezése vagy összeütközése 
bármely idegen tárggyal vagy közeggel; a 
szállítmány szükségkikötőben történő kirakodása.

 A korlátozott fedezet részkárokra kiterjedően / ICC 
(B) fedezet a C fedezet által fedezett kockázatokon 
túl kiterjed földrengés, vulkánkitörés vagy 
villámcsapás kockázatokra.

 All Risks fedezet esetében biztosított minden olyan 
kár, amely hirtelen, véletlen és előre nem látható 
fizikai behatás vagy esemény következtében a 
Biztosított szállítmányban keletkezett és azt a 
biztosítási szerződés feltételei nem zárják ki.

 A korlátozott biztosítási fedezet kiterjeszthető a 
következő kockázatokra: lopás, dézsmálás, ki nem 
szolgáltatás.

 Biztosítható árucsoportok pl.: normál kereskedelmi 
áru, lopás érzékeny elektronikai és egyéb 
árucikkek, szabályozott hőmérsékletű áru, törékeny 
áru.

 A felsorolt biztosítási fedezetek mindegyike 
kiterjed a közös kárban hozott áldozat, valamint a 
tengerbevetés kockázatokra.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
A biztosítás alapján nem térülnek pl.:

 háborús cselekmény, lázadás, sztrájk, teljes 
vagy részleges munkabeszüntetés, polgári 
engedetlenség, nukleáris reakció, nukleáris 
robbanás, sugárzás vagy radioaktív szennyezés, 
terrorcselekmény okozta károk;

 a biztosítás tárgyának elégtelen vagy nem 
megfelelő csomagolása vagy szállításra történő 
előkészítése által okozott károk vagy költségek;

 a tartalomhiány sértetlen külső burkolaton belül;

 szállítmány penészedése, erjedése, belső romlása, 
kukacok, rágcsálók és rovarok okozta károk;

 késedelem miatt bekövetkező károk, illetve 
felmerülő költségek;

 öngyulladás, tűz vagy robbanáskárok, ha a 
biztosított szállítmányt másik szállítmánnyal rakják 
össze, s akár emiatt következik be;

 az elfogás, elkobzás, lefoglalás, visszatartás vagy 
feltartóztatás, által okozott károk;

 kötbér, bírság, büntető jellegű költségek;

 szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartással 
összefüggésben bekövetkezett károk.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
Biztosító nem fizeti:

 az önrész alatti károkat;

 a károk kártérítési limitet meghaladó összegét;

 a biztosítási szerződésben kizárásokkal, mentesülésekkel kapcsolatban felmerülő károkat.



Hol érvényes a biztosításom?
 A biztosítás a szerződésben feltüntetett területi hatályon (országokon) belül, vagy a biztosítási kötvényben meghatározott 

útvonalon bekövetkező károkra terjed ki.

 

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
• díjfizetési kötelezettség;
• közlési és változás-bejelentési kötelezettség a szerződés megkötésekor, valamint annak fennállása alatt;
• kárbejelentési, kárenyhítési és kármegelőzési kötelezettség.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
• a biztosítási díj a biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg;

• a biztosítási díj fizetésének módját és gyakoriságát a szerződés tartalmazza a Szerződő és a Biztosító megállapodása szerint,

• a díjfizetés történhet több részletben is;

• a biztosítás első díja a Biztosító kockázatviselés kezdetének első napján esedékes, a folytatólagos díj pedig annak a díjfizetési 
időszaknak az első napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik;

Mikortól meddig tart a kockázatviselés? 
• a biztosítási fedezet a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik és a szállítás normál időtartamáig tart.

• a biztosítási fedezet megszűnik különösen

 o érdekmúlás esetén,

 o évfordulóra történő felmondás esetén az évforduló napján,

 o határozott időtartamú szerződés esetén a lejárat napján,

 o díjnemfizetés esetén a feltételekben meghatározott módon szűnik meg.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
Évfordulóra indoklás nélkül írásban felmondható legalább 30 nappal a biztosítási évfordulót megelőzően.


