
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.

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

Mire terjed ki a biztosítás?
ü Árukár (sérülés, elvesztés, megsemmisülés) Pótdíj ellenében választaható kiterjesztések

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

Biz to sí tá si összeg: Kár ese mény be kö vet ke zé se ese tén fu var esz kö zön ként és biz to sí tá si éven ként ki fi zet he tô leg ma ga sabb összeg,
me lyet a biz to sí tó a fu va ro zá si te vé keny ség vo nat ko zá sá ban meg té rít.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
û

Kizárások: olyan káresemények, melyek nem tartoznak a biztosítási ese mények közé. Ilyen esetekben a biztosító nem teljesít szolgál-
tatást.

û Háború, za var gás, sztrájk, tün te tés, fosztogatás, ter ro riz mus, nuk le á ris, mér ge zô, vagy ve gyi anya gok mi att ke let ke zett károk.
û A biztosítási események által okozott következményi károk.
û A sza bá lyok, szab vá nyok, fu var le vél ben rög zí tett uta sí tá sok be nem tar tá sa, szak sze rût len szál lí tás mi att be kö vet ke zô ká rok.
û Fu va ro zá si szer zô dé sen kí vü li fe le lôs sé gi ká rok.
û Kör nye zet szennye zé si ká rok. Más biz to sí tás alap ján  téríthetô ká rok, ma rad vány ér ték.
û Ha tó sá gi be avat ko zás (pl. el kob zás) mi at ti ká rok.
û Vis ma jor, el ma radt ha szon, sé re lem díj, sze mély sé rü lé ses ká rok.
û Ki zá ró lag te lep he lyen, üzem te rü le ten be lül be kö vet ke zett áru moz ga tás ból ere dô ká rok.
û Hi á nyos cso ma go lás mi at ti, vagy sér tet len cso ma go lá son belül ke let ke zett ká rok.
û Szál lít má nyo zói, vagy an nak al vál lal ko zói mi nô sé gé ben  okozott ká rok.
û Biz to sí tott al vál lal ko zó ja ál tal oko zott ká rok.
û Fu va ro zá si te vé keny ség so rán a fu var esz köz ben, vagy  bármely más, nem az áruk ban oko zott ká rok.
û Ka mat, köt bér, per költ ség.
û Gépjámûvezetésre vo nat ko zó sza bá lyok be nem tar tá sá ból ere dô ká rok.
û Fu var esz köz mû sza ki ál la po ta, kar ban tar tá sá nak  elmulasztása mi at ti ká rok.
û Érvényes vezetôi engedély, megfelelô egészségügyi alkalmasság, fuvarozói szakvizsga nélküli vezetô által okozott károk.
û En ge dély nél kül vég zett te vé keny ség.
û Pót díj kö te les áruk ká ra i ra, amennyi ben a pót díj nem ke rült meg fi ze tés re.
û Biz to sí tott sa ját és hoz zá tar to zó i nak, il let ve kap csolt  vállalkozá sá nak oko zott ká rai.
û Fe de zet be be nem vont jár mû vek kel tör té nô fu va ro zás ká rai.
û Túl ter he lés, kor lá to zá sok túl lé pé se mi at ti ká rok.
û Gépjámûvezetésre vonatkozó szabályok be nem tartásából eredô károk.
û Jogtalan gépjármûhasználattal kapcsolatos károk.
û Készpénz, valuta, értékpapír, pénzhelyettesítô eszközök, értékcikkek, értéktárgyak, nemes-fémek, drágakövek, vagy ezek

 felhasználásával készült tárgyak, mûvészeti alkotások, régiségek, dohányárukban keletkezett károk. Költöztetés közben 
a szállított ingóságokban bekövetkezett károk, élôállatok szállítása közben az állatok elhullásából származó károk, fuvarozott
gépjármûvekben keletkezett károk. A küldemény belsô tulajdonságára visszavezethetô törés, rozsdásodás, elzáródás,
beszáradás, belsô romlás, öngyulladás, elfolyás és egyéb károk.

û A feladó által végzett berakodás, vagy a címezett általi kirakodás során keletkezett károk. 
û A feladó hibájára, mulasztására visszavezethetô károk.
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Hol érvényes a biztosításom?
ü Magyar or szág teljes területe.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

! A szolgáltatási összegbôl a választott limit levonásra kerül, ezen limit alatti károk nem téríthetôk.
! Pótdíj ellenében választható kiterjesztések, kizárólag a pótdíj megfizetése ellenében kerülnek fedezetbe.
! Fuvareszközönkénti biztosítási összeg.
! Idôbeli korlátozások.
! Átrakodás – Maximum egy alkalommal, legfeljebb 12 óra.
! Tárolás – legfeljebb 2 nap, folyamatosan ôrzött telephelyen.
! Maradványérték levonásra kerül.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?

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
Tagdíj: a befizetett összegbôl a díjak a következô sorrendben kerülnek levonásra: 1. tagdíj, 2. biztosítási díj

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

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

!

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.

Mentesülés: a biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól, ha a kárt a biztosított vagy a szerzôdô, illetôleg a közös háztar tás -
ban élô hozzátartozók jogellenesen, szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozzák. Mentesül a biztosító, ha a biztosított kár meg -
elô zési, kárenyhítési kötelezettségének nem tesz eleget.

- Tájékoztatási kötelezettség.
- Közlési és változás-bejelentési kötelezettség.
- Díjfizetési kötelezettség és tagdíjfizetési kötelezettség.
- Káresemény határidôn belüli bejelentése.
- Kármegelôzési és kárenyhítési kötelezettség.
- Állapotmegôrzési kötelezettség.
- Együttmûködési kötelezettség.
- Kárigény elbírálásához szükséges iratok átadása a biztosító részére.
- Vagyontárgy megkerülése esetén bejelentési kötelezettség.
- Hatóság értesítése (pl. Rendôrhatóság, Önkormányzat, Közútkezelô stb.).


