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Tisz telt Ügy fe lünk!

Je len tá jé koz ta tónk ban sze ret nénk Ön nek rö vi den be mu tatni
a KöBE CMR Biz to sí tá sát. Cé lunk, hogy egy ér tel mû en és
köz ért he tô mó don nyújt sunk tá jé koz ta tást egye sü le tünk rôl, a
biz to sí tó szol gál ta tá sá nak lé nye gé rôl, kü lö nö sen nagy hang -
súlyt fek tet ve a spe ci a li tá sok ra és az eset le ge sen al kal ma zott
kor lá to zá sok ra. Sze ret nénk át te kin tést ad ni to váb bá ar ról,
hogy mi lyen ele me ket tar tal maz, és ho gyan mû kö dik a biz to -
sí tás, pon to san mi re kell fi gyel nie a szer zô dés meg kö té se -
kor, majd ké sôbb a szer zô dés tar ta ma alatt.

Fon tos azon ban, hogy ez az Ügy fél tá jé koz ta tó nem he lyet te -
sí ti a biz to sí tá si fel té te le ket, ezért kér jük, hogy je len tá jé koz -
ta tá sunk kal együtt – le he tô ség sze rint – a biz to sí tá si fel té te -
le ket is ol vas sa át. A biz to sí tá si szer zô dés fon tos ele me to -
váb bá az Ön biz to sí tá si aján la ta alap ján ki ál lí tott köt vény/
elektronikus kötvény, amely szer zô dé se konk rét, egye di ada -
ta it rög zí ti. Amennyi ben bár mi lyen to váb bi kér dé se me rül ne
fel a biz to sí tás sal kap cso lat ban, te le fo nos ügy fél szol gá la tun -
kon (+36-1-433-1180) szí ve sen ál lunk ren del ke zé sé re.

1. A biz to sí tó

Név: KöBE Közép-európai
Kölcsönös Biz to sí tó Egye sü let

Szék he lye: 1108 Bu da pest, Ve nyi ge u. 3.
Le ve le zé si cím: 1475 Bu da pest, Pf. 142.
Internet: www.kobe.hu
E-mail: kobe@kobe.hu

admin@kobe.hu (adminisztrációs ügyek)
kar@kobe.hu (kárrendezés)

Telefon: +36-1-433-1180
Jo gi for ma: Egye sü let
Cég jegy zék szám: 9. Pk. 61. 110/1996
Fe lü gye le ti szerv: Magyar Nemzeti Bank (MNB)

Székhely: 1054 Bp., Szabadság tér 9.
Levélcíme: 1850 Budapest
Telefon: +36-1-428-2600
Telefax: +36-1-429-8000
E-mail: info@mnb.hu
web: http://felugyelet.mnb.hu 
Az MNB Ügyfélszolgálatának
címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., 
levélcíme: 1534 Bp., BKKP, Pf. 777.
telefonszáma +36 (80) 203 776

2. A biz to sí tás

A KöBE CMR Biz to sí tás egy olyan fu va ro zói fe le lôs ség biz to -
sí tás, amely a nem zet kö zi köz úti áru fu va ro zá si te vé keny sé -
get vég zô fu va ro zók nak nyújt biz to sí tá si vé del met, alap ve tô en
a CMR egyez mény ben meg ha tá ro zott kár té rí té si kö te le zett -
sé gük fel me rü lé se ese tén.

A KöBE CMR Biz to sí tá sa össz hang ban van az áru fu va ro zá -
si te vé keny ség hez kap cso ló dó sza bá lyo zás sal és sa já tos sá -
gok kal, il let ve fi gye lem be ve szi a szá raz föl di fu va ro zá si ágat
sza bá lyo zó egyéb spe ci á lis jog sza bá lyo kat és a kap cso ló dó
nem zet kö zi egyez mé nye ket is.

3. A biz to sí tá si szer zô dés

A biz to sí tá si szer zô dés az Ön ál tal, az aján la ton meg adott
ada tok alap ján jön lét re. Eze ket az in for má ci ó kat a biz to sí tó
utóbb, kü lön nem el len ôr zi, ezért kü lö nö sen fon tos, hogy
szer zô dés kö tés kor min dig a va ló ság nak meg fe le lô ada to kat
ad ja meg, hi szen csak eb ben az eset ben lesz tel jes a biz to -
sí tá si vé de lem.

A szer zô dô az a ter mé sze tes sze mély vagy vállalkozás lehet,
aki a KöBE Közép-európai Kölcsönös Biz to sí tó Egye sü let
tag ja, egy ben aki a biz to sí tá si aján la tot meg tet te és a szer -
zô dés lét re jöt te ese tén a díj meg fi ze té sé re kö te le zett sé get
vál lal.

A biz to sí tott (alapbiztosított) az, aki az ál ta la szál lí tás ra át vett
va gyon tár gya kért, fô vál lal ko zó ként – nem zet kö zi áru fu va ro -
zói mi nô sé gé ben – kár té rí té si kö te le zett ség gel tar to zik.

Biz to sí tott nak mi nô sül to váb bá a biz to sí tott (alapbiztosított)
al kal ma zott ja, illet ve – ki zá ró lag a szer zô dés ben fog lalt pót -
díj meg fi ze té se ese tén – a biz to sí tott fu va ro zá si szer zô dés -
ben fog lalt kö te le zett sé gei vég re haj tá sá hoz igény be vett és
a biz to sí tá si szer zô dés ben is ne ve sí tett al vál lal ko zó ja (tel je -
sí té si se géd).

Biz to sí tá si szer zô dés alap ján a biz to sí tó kö te les a szer zô dés -
ben meg ha tá ro zott koc ká zat ra fe de ze tet nyúj ta ni, és a koc -
ká zat vi se lés kez de tét kö ve tô en be kö vet ke zô biz to sí tá si ese -
mény be kö vet ke zé se ese tén a szer zô dés ben meg ha tá ro zott
szol gál ta tást tel je sí te ni; a biz to sí tó val szer zô dô fél díj fi ze té -
sé re kö te les.

4. A biz to sí tá si ese mények

Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül és meg té rí ti a biz to sí tó az
aláb bi ká ro kat:

• áru kár (sé rü lés, el vesz tés)
• fu var díj
• kár el há rí tás
• fu va ro zá si ké se de lem
• kö zös ha jó kár
• Ro-Ro/Ro-La fu va ro zás alat ti ká rok
• kon té ner-sé rü lés
• be- és ki ra ko dás
• ka mat

Az egyes biz to sí tá si ese mé nyek pon tos le írá sát és fel té te leit
a biz to sí tás Kü lö nös fel té te le i ben ta lál ja meg.

Ügyféltájékoztató
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A konk rét szer zô dés biz to sí tá si ese mé nye it, a biz to sí tott áru -
fé le sé ge ket, az egyes fu var esz kö zök höz kap cso ló dó spe ci á -
lis elô írá so kat, a koc ká zat vi se lés te rü le ti ha tá lyá ra is ki ter je -
dô en a biz to sí tá si aján lat és biz to sí tá si köt vény tar tal maz za.

5. A biz to sí tá si idô szak és tar tam

A biz to sí tá si szer zô dés ha tá ro zat lan tar ta mú. A tar ta mon be -
lü li biz to sí tá si idô szak egy év, a biz to sí tá si év for du ló pe dig a
koc ká zat vi se lés kez dô nap ja, amely a kö vet ke zô biz to sí tá si
idô szak el sô nap ja is egy ben.

6. Koc ká zat vi se lés kez de te

A biz to sí tó koc ká zat vi se lé sé nek (ve szély vi se lé sé nek) kez -
de te az az idô pont, amely tôl kez dô dô en a biz to sí tó át vál lal ja
a biz to sí tá si szer zô dés ben meg ha tá ro zott koc ká za to kat. Koc -
ká zat vi se lés ki zá ró lag ér vé nye sen lét re jött szer zô dés ese té -
ben in dul hat meg.

A biztosító kockázatviselésének legkorábbi kezdete az aján -
lat alá írá sát kö ve tô nap nul la (0.00) órá ja, amennyiben a fe -
lek ha lasztott kockázatviselésben kü lön nem állapodnak
meg, fel té ve, hogy az aján la tot an nak beérkezésétôl számí-
tott 15 napon belül a biz to sí tó változatlan tartalommal el fo -
gad ta vagy ar ra nem nyi lat ko zott.

Ha lasz tott koc ká zat vi se lés ese tén a biz to sí tó koc ká zat vi se -
lé sé nek kez de te az aján la ton fel tün te tett idô pont.

A biztosítási fedezetbe újonnan bevont jár mû vek vo nat ko zá -
sá ban a biz to sí tó kockázatvi selé se (és így a biztosí tó helyt -
ál lá si kö te le zett sé ge) a be je len tés biztosí tó hoz va ló be ér ke -
zé sét kö ve tô nap 0. órá jakor kezdôdik.

A biztosító koc ká zat vi se lé se a szer zô dés ha tá lya alatt, ki zá -
ró lag a biz to sí tá si szer zô dés ben meg ha tá ro zott és a bizto sí -
tó nál nyilvántartott for gal mi rend szá mú jár mû vel vég zett áru -
fu va ro zói te vé keny ség re ter jed ki.

A biz to sí tá si szer zô dés ben re giszt rált egyes fu var esz kö zö kön
szál lí tott áru vo nat ko zá sá ban a biz to sí tó koc ká zat vi se lése:

1. ak kor kez dô dik:
• ami kor a fu va ro zó a kül de ményt nem zet kö zi fu va ro zás

cél já ból a fel adó tól – ér vé nye sen ki töl tött és a fel adó ál -
tal el len jegy zett fu var le vél el le né ben – át vet te,

• tart a fu va ro zás szo ká sos le bo nyo lí tá sa alatt – be le ért ve
a szük ség sze rû vá ra ko zá so kat, eset le ges át ra ká so kat,

2. ak kor vég zô dik:
• ami kor azt a cím zett nek, vagy a cím zett vagy más ren -

del ke zés re jo go sult uta sí tá sa alap ján azt ki szol gál tat ta,
de leg ké sôbb a fu va ro zá si szer zô dés, a biz to sí tá si szer -
zô dés koc ká zat vi se lé sé nek vé gét meg nem ha la dó
meg szû né sé ig.

7. Díj fi ze tés

A biz to sí tás dí ját a biz to sí tó biz to sí tá si idô sza kon ként ha tá -
roz za meg. A KöBE CMR biz to sí tá sa éves dí jú. Az éves díj

ne gyed éves, fél éves részletekben, vagy 600 ezer forintot
meg haladó éves díj esetén havonta is fi zet he tô. A díjfizetési
gya ko ri sá g az aján la ton és a biz to sí tá si köt vé nyen ke rül
meg ha tá ro zás ra.

A biz to sí tás éves dí ja a nem zet kö zi áru fu va ro zás ban részt -
ve vô és a biz to sí tá si szer zô dés ben (aján la ton és köt vé nyen)
rend szá mon ként nyil ván tar tott, jár mû ven ként, sze rel vé nyen -
ként, a te her bí rás, a fel épít mény, a szál lí tott áruk jel le ge, a
vá lasz tott ön ré sze se dés és a kár té rí té si li mit fi gye lem be vé -
te lé vel, va la mint a zá ra dé kok ban rög zí tett spe ci á lis koc ká za -
tok pót dí ja i nak fi gye lem be vé te lé vel, a jár mû vek, il let ve a
sze rel vé nyek db-szá ma alap ján ke rül meg ha tá ro zás ra.

A biztosítási díjat valamennyi rakfelülettel rendelkezô jármû-
vagy szerelvényegységre meg kell fizetni.

A szer zô dés tar ta ma alatt fe de zet be vont jár mû vek idô ará -
nyos díja a módosított kockázatviselés elsô napján esedé -
kes.

A biz to sí tás el sô dí ja a kockázatviselés megkezdé sé nek
napján ese dé kes.

A biz to sí tás foly ta tó la gos dí ja min dig an nak az idô szak nak
az el sô nap ján ese dé kes, amely re a díj, vagy díj rész let vo -
nat ko zik.

A soron kö vet ke zô biz to sí tá si idô szak ra vo nat ko zó dí jat a
biz to sí tó kö te les a biz to sí tá si idô szak meg kez dé se elôtt leg -
alább hat van nap pal, írás ban a szer zô dô tu do má sá ra hoz ni.

Biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se ese tén a biz to sí tó kö ve -
tel heti a biztosítási idôszak végéig járó tel jes díj meg fi ze té -
sét.

A díjnemfizetéssel meg szûnt biz to sí tá si szer zô dést, a biz to -
sí tá si díj utólagos, a szerzôdés megszûnését kö vetô meg fi -
ze té se nem he lye zi új ra ha tály ba.

8. Biz to sí tá si összeg

A biz to sí tá si összeg a biz to sí tá si aján la ton, il let ve a biz to sí -
tá si köt vé nyen fel tün te tett összeg, amely egy ben a biz to sí tó
min den ko ri kártérítési kötelezettségének fel sô ha tá ra és a
biz to sí tá si díj meg ál la pí tá sá nak alap ja is egy ben.

A biz to sí tá si szer zô dés biz to sí tá si össze gei há rom szin ten
ha tá ro zód nak meg, ame lyek az aláb bi ak:

1. Biz to sí tá si ese mény szin tû li mit
Je len biz to sí tás egyes biz to sí tá si ese mé nye i re vo nat ko -
zó an a biz to sí tás Kü lö nös fel té te le i ben rész le te zet tek
sze rint, biz to sí tá si ese mény szin tû li mi te ket ál la pít meg.
Amennyi ben az adott biz to sí tá si ese mény kap csán a
szer zô dés tar tal maz biz to sí tá si ese mény szin tû li mi tet a
biz to sí tó té rí té sé nek ma xi mu ma ez a biz to sí tá si összeg.

2. Fu var esz köz szin tû, káreseményenkénti li mit
A konk rét biz to sí tá si szer zô dés ben rend szá mon ként kü -
lön-kü lön meg ha tá ro zott összeg a biz to sí tó kár ese mé -
nyen kén ti kártérítési kötelezettségének fel sô ha tá ra.
Amennyi ben az adott biz to sí tá si ese mény hez nem tar to -
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zik biz to sí tá si ese mény szin tû li mit, a biz to sí tó kártérítési
kötelezettségének fel sô ha tá ra a fu var esz köz szin tû, kár -
ese mé nyen kén ti li mit.

3. Szer zô dés szin tû, idôszaki li mit
Egy tel jes biz to sí tá si idô szak és a szer zô dés ben sze re -
pel te tett va la mennyi jár mû vo nat ko zá sá ban a kár ki fi ze té -
sek össze ge nem ha lad hat ja meg a szer zô dés szin tû li -
mit mér té két.

9. Ön ré sze se dés

A biz to sí tá si szer zô dés fel té te lei sze rint vo nat ko zó ön részt a
biz to sí tó min den eset ben le von ja a kár ese mé nyen kén ti kár -
té rí tés össze gé bôl.

A biz to sí tá s a szer zô dô ál tal szer zô dés kö tés kor a biz to sí tó
ál tal elô re meg ha tá ro zott ön rész-kom bi ná ci óból kiválasztott
önrészesedéssel köt he tô. Az ön rész-kom bi ná ció konkrét
összeg sze rû ér té ke it a biz to sí tá si szer zô dés (biz to sí tá si aján -
lat, biz to sí tá si köt vény) tar tal maz za. A szer zô dés kö tés kor ki -
ala kí tott ön rész sé ma leg ko ráb ban a biz to sí tá si év for du lón
mó do sít ha tó.

10. A biztosító szol gál ta tá sa

Biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se ese tén a biz to sí tó kár té -
rí tést nyújt a biz to sí tá si fel té te lek ben rész le te zett sza bá lyok
alap ján. A biz to sí tó káreseményenkénti té rí té sé nek fel sô ha -
tá ra a CMR Egyezményben rögzített – a küldemény hiányzó,
illetve sérült részének bruttó súlya szerinti – kilogrammon -
kénti 8,33 SDR, de legfeljebb a biztosítási szerzôdésben
meghatározott, vonatkozó biz to sí tá si összeg a kár ese mény
idô pont já ban ér vé nyes és az adott ese mény hez ren delt ká -
ron kén ti li mit szintjéig, az adott biz to sí tá si idô szak ra meg ha -
tá ro zott éves li mit ter hé re tett eset le ges ko ráb bi ki fi ze té sek
fi gye lem be vé te lé vel.

A káreseménnyel kap cso la to san fel me rült általános for gal mi
adót (ÁFA) a biz to sí tó ki zá ró lag ab ban az eset ben té rí ti meg,
ha a biz to sí tott az adott va gyon tárgy vo nat ko zá sá ban nem
jo go sult az ÁFA vissza igény lé sé re.

A biz to sí tó szol gál ta tá sa it köz vet le nül a ká ro sult igény jo go -
sult nak, ren del ke zés re jo go sult nak nyújt ja. Amen nyi ben a
biz to sí tott iga zol ja, hogy a ká ro sult kö ve te lé sét ô már ki -
egyen lí tet te, a biz to sí tó az ô ke zé hez té rít.

A ká ro sult kár té rí té si igé nyé nek a biz to sí tott ál tal tör tént el is -
me ré se, tel je sí té se és az zal kap cso la tos egyez sé ge a biz to -
sí tó val szem ben ak kor ha tá lyos, ha ah hoz a biz to sí tó elô ze -
te sen hoz zá já rult, vagy azt utó lag tu do má sul vet te.

Amennyi ben a biz to sí tott a ve le szem ben tá masz tott kár té rí -
té si igé nyek mi at ti fe le lôs sé gét vagy összeg sze rû helyt ál lá si
kö te le zett sé ge mér té két nyil ván va ló an meg ala po zat la nul vi -
tat ja, a biz to sí tó jogosult a ká ro sult nak tel je sí te ni. Az alap ta -
lan ta ga dás több let költ sé gei a biz to sí tot tat ter he lik; ha azo kat
a biz to sí tó vi sel te, a biz to sí tott kö te les azt ne ki vissza fi zet ni.

A biz to sí tó szol gál ta tá sa it fo rint ban ál la pít ja meg és fo rint ban
nyújt ja. Igény ese tén (amennyi ben a kár de vi zá ban me rült fel

vagy az igény jo go sult de vi za kül föl di) a biz to sí tó szol gál ta tá -
sa it a ká ro so dott áru cse re ügy let ben fel tün te tett el szá mo lá si
devizanemében té rí ti, a kár ese mény nap ján ér vé nyes hi va -
ta los MNB kö zépár fo lyam fi gye lem be vé te lé vel. A kártérítést
a kárbejelentéssel egy idejûleg megadott bankszámlára tör -
té nô utalással tel je síti.

A biz to sí tó ál tal tel je sí tett kár té rí tés összeg gel a szer zô dés
adott biz to sí tá si idô szak ra meg ál la pí tott éves li mit je le csök -
ken.

11. A szol gál ta tás kor lá to zá sa

A szol gál ta tá si összeg bôl min den eset ben le vo nás ra ke rül
az adott biz to sí tá si ese mény hez, a fuvareszköz felépítmé -
nyé hez és a szállított áru jellegéhez meg ál la pí tott ön rész
mér té ke.

Je len szer zô dés ben meg ha tá ro zott biz to sí tá si ese mény
okoz ta kár ese tén a biz to sí tó leg fel jebb 30 nap kényszertá -
ro lá si költ sé get té rít.

A nyi tott szál lí tó esz köz zel tör té nô szál lí tás ese tén be kö vet -
ke zô lo pás- és elveszési károk csak a tel jes szál lít mány szál -
lí tó esz köz zel együtt tör té nô el tu laj do ní tá sa ese tén té rül nek.

Nem té rí ti meg a biz to sí tó a fel hasz nál ha tó (hasz no sít ha tó)
ma rad vá nyok ér té két, va la mint az adó ha tó ság tól, il let ve
egyéb hely rôl visszaigényelhetô, vagy egyéb mó don meg té -
rült (pl. más biztosítások által fedezett) össze get.

Nem té rí ti meg a biz to sí tó a hely re ál lí tott, il let ve a hely re ál lít -
ha tó áru ká ro so dá sa mi at ti ér ték csök ke nés, to váb bá min den
faj ta köz ve tett vesz te ség for má já ban elô ál ló ká ro kat.

Amennyi ben a biz to sí tást a szál lí tott áru jel le ge és/vagy a
fel épít mény vo nat ko zá sá ban nem a va ló ság nak meg fe le lô en
kö töt ték, a biz to sí tó a szük sé ges és a meg fi ze tett díj ará nyá -
ban nyújt szol gál ta tást.

A biz to sí tó ál tal tel je sí tett szol gál ta tá si összeg ab ban az eset -
ben sem ha lad hat ja meg a biz to sí tá si össze get, ha a té rí té si
kö te le zett ség egy szer re több biz to sí tot tat is ter hel, il let ve több
sze mély lép fel kár té rí té si igénnyel. Ilyen eset ben, amennyi -
ben a biz to sí tá si ese mé nyen kén ti biz to sí tá si összeg va la -
mennyi kö ve te lés ki elé gí té sé re nem ele gen dô, a biz to sí tó a
ká ro sul tak nak az ôket ért kár ará nyá ban tel je sít szol gál ta -
tást.

12. A fe de zet mó do sí tás mód ja, le he tô sé ge

Amennyi ben a szer zô dés ha tá lya alatt szer zô dô a szer zô dés
mó do sí tá sát kez de mé nye zi, a biz to sí tó a mó do sí tá si igényt
a biztosítóhoz tör té nô be ér ke zés tôl szá mí tott ti zen öt na pon
be lül bí rál ja el.

A mó do sí tott fel té te lek sze rin ti koc ká zat vi se lés leg ko ráb ban a
mó do sí tá si igény a biztosítóhoz tör té nô be ér ke zé sét kö ve tô
nap nul la órá ja kor kez dôd het meg, amennyi ben a mó do sí tást
a biz to sí tó el fo gad ta.
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A biz to sí tó jo go sult ar ra, hogy a szol gál ta tást be fo lyá so ló té -
nye zôk, vagy a vállalt koc ká za ti kö rül mé nyek meg vál to zá sa
ese tén ja vas la tot te gyen a biz to sí tá si szer zô dés so ron kö vet -
ke zô biz to sí tá si idô sza ká ra vo nat ko zó mó do sí tá sá ra, amely -
rôl a szer zô dôt írás ban kell tá jé koz tat nia, leg alább az év for -
du ló elôtt 60 nap pal.

Amennyi ben szer zô dô a biz to sí tó ál tal ja va solt vál toz ta tá -
sok kal a szer zô dést nem kí ván ja fenn tar ta ni, a biz to sí tá si
szer zô dést a biz to sí tá si idô szak vé gé re fel is mond hat ja.

Amennyi ben szer zô dô a biz to sí tó mó do sí tá si ja vas la tát írás ban
nem uta sít ja vissza, úgy azt a biz to sí tó el fo ga dott nak te kin ti.

13. A szer zô dés meg szû né sé nek ese tei

A szer zô dés meg szûn het:

• Év for du ló ra tör té nô fel mon dás sal
• Díjnem fi ze tés sel
• Ér dek mú lás sal
• A felek kö zös meg egye zé sével

Évfordulóra történô felmondás
A biz to sí tá si szer zô dés írás ban, a biz to sí tá si idô szak vé gé re
mond ha tó fel. A fel mon dá si idô har minc nap. Fel mon dás ese -
tén, a szer zô dés és a biz to sí tó koc ká zat vi se lé se a biz to sí tá si
idô szak utol só nap ján, hu szon négy (24.00) óra kor meg szû nik.

Díjnemfizetés
Amennyi ben az ese dé kes biz to sí tá si dí jat nem fi ze tik meg,
vagy annak csak egy részét fizetik meg, a biz to sí tó – a kö -
vet kez mé nyek re tör té nô fi gyel mez te tés mel lett – a szer zô dô
fe let a fel szó lí tás el kül dé sé tôl szá mí tott nyolcna pos pót ha tár -
idô tû zé sé vel a tel je sí tés re írás ban fel hív ja. A pót ha tár idô
ered mény te len el tel té vel a szer zô dés az ese dé kes ség nap -
já ra vissza me nô ha tállyal meg szû nik, ki vé ve, ha a biz to sí tó a
díj kö ve te lést ké se de lem nél kül bí ró sá gi úton ér vé nye sí ti.

Érdekmúlás
Amennyi ben a biztosító kockázatviselésének tartama alatt a
biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se le he tet len né vált, vagy a
biz to sí tá si ér dek meg szûnt, az ér dek mú lás nap já val a biz to -
sí tó adott fuvar esz közre vonatkozó koc ká zat vi se  lé se is –
biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se nél kül – meg szû nik.

Közös megegyezés
Je len biz to sí tá si szer zô dés a fe lek köl csö nös meg ál la po dá -
sá val bár mi kor meg szün tet he tô. Ilyen eset ben a biz to sí tó a
meg szû nés nap já ig ese dé kes dí jat szá mít ja fel.

14. Reaktiválás

A szer zô dés díjnemfizetéses meg szû né sét kö ve tô száz húsz
na pon be lül a fe lek a szer zô dést kö zös meg egye zés sel, az el -
ma radt díj meg fi ze té sét kö ve tô en, új ra ér vény be he lyez he tik
(re ak ti vá lás).

A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se az új ra ér vény be he lye zés és a
díj utó la gos meg fi ze té se ré vén sem ter jed ki a szer zô dés
meg szû né se és az új ra ér vény be he lye zé sé nek idô pont ja
kö zött el telt idô szak ra.

15. A biztosító mentesülésének feltételei

Men te sül a biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé ge alól, ha bi -
zo nyít ja, hogy a kárt jog el le ne sen, szán dé kos vagy sú lyo san
gon dat lan ma ga tar tás sal

a) a szer zô dô fél vagy a biz to sí tott;
b) a ve lük kö zös ház tar tás ban élô hoz zá tar to zó juk, ér demi ve -

zetésre jogosult tag juk, al kal ma zott juk, meg bí zott juk; vagy
c) a biz to sí tott jo gi sze mély  ügyvezetésének vagy szak mai

vezetésének ve ze tô be osz tá sú tiszt ség vi se lô je vagy a biz -
to sí tott va gyon tárgy ke ze lé sé re jo go sí tott tag ja, mun ka -
vál la ló ja vagy meg bí zott ja okoz ta.

Men te sül a Biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé ge alól, ha bi -
zo nyít ja, hogy a Biz to sí tott, il let ve a Szer zô dô kár meg elô zé -
si vagy kár eny hí té si kö te le zett sé gét fel ró ha tó an meg sér tet te.
A men te sü lés olyan mér té kû, ami lyen mér ték ben az össze -
függ a kö te le zett ség meg sze gé sé vel.

16. Al kal ma zott ki zá rá sok

Nem té rí ti a biz to sí tó a biz to sí tá si ese mé nyek ál tal oko zott
kö vet kez mé nyi ká ro kat.

Nem té rí ti a biz to sí tó azo kat a ká ro kat, ame lyek oka köz vet -
le nül, vagy köz vet ve, egész ben, vagy rész ben:

a) há bo rú, pol gár há bo rú, ka to nai erô nem zet kö zi al kal -
ma zá sa, har ci esz köz, vagy ha di a nyag fel hasz ná lá sá -
nak kö vet kez mé nye,

b) pol gá ri za var gás, sztrájk, fel ke lés, zen dü lés, fosz to  ga -
tás, egyéb erô sza kos cse lek mény kö vet kez mé nye,

c) bár mely tün te tés, ter ro riz mus, ide ért ve min den olyan
cse lek ményt is, me lyet va la mely tény le ges, vagy vár -
ha tó an be kö vet ke zô ter ror cse lek mény meg hiú sí tá sa,
vagy az az el le ni vé de ke zés so rán tesz nek,

d) nuk le á ris, mér ge zô bi o ló gi ai, vagy ve gyi anya gok olyan
ki bo csá tá sa, ki szö ké se, amely köz vet le nül, vagy köz -
vet ve nuk le á ris su gár zást, ra di o ak tív ve gyi, bi o ló gi ai
szennye zést ered mé nyez,

e) az beszt al kal ma zá sá val, fel hasz ná lá sá val vagy ha tá -
sá val bár mely mó don össze füg gés be hoz ha tó kár -
oko zá s.

Nem té rí ti a biz to sí tó azon ká ro kat, ame lyek az áru szál lí tá -
sá ra, ke ze lésé re, ra ko dásá ra, továbbá a rako mány rög zí té -
sé re vo nat ko zó sza bá lyok, szabványok és elô írá sok (MSZ
EN 12640:2000), vagy a fel adó fu var le vél ben is rög zí tett uta -
sí tá sai be nem tar tá sá val össze füg gés ben kö vet kez tek be.

A vo nat ko zó pót díj meg fi ze té sé nek és a szer zô dô fe lek ki fe -
je zett er re vo nat ko zó elô ze tes meg ál la po dá sá nak hi á nyá ban
nem té rí ti meg a biz to sí tó az aláb bi áru fé le sé gek fu va ro zá -
sá ból ere dô ká rokat:

a) szabályozott hômérsékleten szállított áruk,
b) a jö ve dé ki ter mé kek (do hány áru, ége tett szesz),
c) ká vé, édes ség,
d) ADR áruk,
e) ATP áruk,
f) elekt ro ni kai, szá mí tás tech ni kai, hír adás tech ni ka, fo tó -

tech ni kai cik kek, ezek al kat ré szei, rész egy sé gei,
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g) gyógy szer ipa ri ter mé kek és alap anya gok,
h) holttestek,
i) át köl töz kö dé si in gó sá gok,
j) postai küldemények,
k) ne mes fé mek, vert és ve ret len, meg mun kált és meg -

mun ká lat lan for má ban is (arany, pla ti na, ezüst, ék sze -
rek, drá ga kö vek, kész pénz, bár mi fé le ér ték pa pír, ér -
ték cikkek, bank je gyek, ok má nyok, ok ira tok),

l) mû tár gyak, mû vé sze ti al ko tá sok, ré gi sé gek, fest mé -
nyek, muzeális és mûvészeti értéket képviselô va -
gyon tárgyak,

m) gép jár mû vek, önjáró munkagépek,
n) élô ál la tok,
o) gépek, berendezések,
p) út vo nal-en ge dé lyes spe ci á lis áruk,
q) túlméretes áruk, 24.000 kg-ot meg ha la dó egyedi tö -

me gû ne héz áruk,
r) fajlagosan nagy értékû áruk (50 ezer forint/bruttó

árukilogrammot meghaladó érték).

Er re vo nat ko zó kü lön meg ál la po dás és meg fi ze tett pót díj hi -
á nyá ban a biz to sí tó nem té rí ti meg:

a) a tel je sí té si se géd (al vál lal ko zó) ál tal oko zott ká ro kat,
b) a nem zet kö zi pos ta egyez mé nyek ren del ke zé sei alap -

ján vég zett fu va ro zá si te vé keny ség bôl, fu tár pos tai te -
vé keny ség bôl ere dô ká ro kat,

c) au tó men té si te vé keny ség gel összefüggô károkat,
d) kabotázs fuvarozás során keletkezett károkat,
e) a CMR Egyezmény 24. pont cikk szerint bevallott ér -

tékbôl, illetve a 26. cikk szerinti különleges ki szol gál -
tatási érdekbôl származó károkat.

Nem té rí ti a biz to sí tó az aláb bi ak ban fel so rolt ká ro kat:

Általános kizárások

a) el len áll ha tat lan erô (vis ma jor) köz vet len kö vet kez mé -
nye két be kö vet ke zett ká rokat,

b) nem véletlenszerûen és/vagy nem balesetsze rû en
be következett eseményekkel összefüggô káro kat,

c) olyan már ká hoz fû zô dô, kizárólag a biztosítottnál al -
kal mazott minôségbiztosítási indokra vissza ve zet he tô
ká rokat, ame lyek a biztosított kár eny hí té si kö te le zett -
ségének meg ta ga dá sá ból ered nek,

d) a ren del ke zé si jog gya kor lá sa so rán ka pott uta sí tá sok
nem meg fe le lô vég re haj tá sá ból ere dô ká ro kat,

e) a kör nye zet szennye zés bôl ere dô ká rokat,
f) a fu va ro zá si szer zô dé sen kí vü li, egyéb bár mely más

szer zô dés ben vál lalt fe le lôs ség bôl ere dô ká rokat,
g) a biz to sí tott jog sza bály ban meg ha tá ro zott fe le lôs sé -

gé nél szi go rúbb, szer zô dés ben vagy egy ol da lú nyi lat -
ko zat ban vál lalt helyt ál lá si kö te le zett sé gén ala pu ló
ká rokat,

h) fu va ro zá si ok má nyok hi á nyá ból, el ve szé sé bôl, hely te -
len ki töl té sé bôl er edô ká rokat,

i) a fu va ro zá si te vé keny ség so rán a fu var esz köz ben
vagy kü lön fé le te rep tár gyak ban (utak, hi dak, töl té sek,
tám fa lak, ala gu tak, ipar vá gá nyok stb.) ta laj ban és nö -
vé nyi kul tú rák ban oko zott ká rokat,

j) ha tó sá gi be avat ko zás ból (pl. el kob zás, le fog la lás,
vissza uta sí tás) ere dô ká rokat,

k) szer zô dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé ge ket (pl. köt -
bér), szer zô dôt/biz to sí tot tat érin tô bír sá got, pénz bün te -

tést vagy egyéb bün te tô jel le gû költ sé ge ket, va la mint a
kár oko zó ez zel kap cso la tos kép vi se le ti költ sé ge it,

l) a kár oko zó jo gi kép vi se le ti költ sé ge i nek, to váb bá a
ka ma tok nak – a szol gál ta tá si összeg gel együtt te kin -
tett – biz to sí tá si össze get (li mi tet) meg ha la dó ré szét,

m) az áru men tés sel kap cso la tos (kény sze rû) rak tá ro zás
30 na pon túl fel me rü lô költ sé ge it,

n) az áru meg sem mi sí té se kap csán fel me rü lô ká ro kat,
költ sé ge ket,

o) leltárhiányból, ismeretlen okból bekövetkezô áru hi -
ány ból eredô károkat,

p) a nem ren del te téssze rû en tehergépjármûvek par ko ló -
he lyé ül ki je lölt és ki épí tett meg ál ló (par ko ló) he lyen
be kö vet ke zett lo pás ká rokat,

q) pony vás vagy mû kö dô ké pes és élesüzembe ál lí tott –
ra ko dó te ret vé dô – MABISZ mi nô sí té sû ri asz tó val
nem ren del ke zô, ra ko mánnyal meg ra kott fu var esz köz
– éj sza ka, a he lyi idô sze rint 21.00 óra és azt kö ve tô
nap 06.00 óra kö zöt ti tar tam ban a köz for ga lom elôl el
nem zárt, kör be nem ke rí tett és ki nem vi lá gí tott, vagy
ôr zés alatt nem ál ló te rü le ten tör té nô – tá ro lá sa, par -
ko lá sa so rán ke let ke zett ká ro kat,

r) a sé re lem díj kö ve te lés ként fel me rü lô ká ro kat,
s) több biz to sí tott ese tén a biz to sí tot tak egymásnak oko -

zott ká ra it,
t) el ma radt va gyo ni elônnyel kap cso la tos kö ve te lés re

ala po zott károkat,
u) bûn cse lek ménnyel oko zott, ha mis vagy ha mi sí tott

ada tok fel hasz ná lá sá val, ha mis vagy ha mi sí tott ira -
tok kal, do ku men tu mok kal vál lalt fu var fe la da tok kal
kap cso la tos ká ro kat.

Áruval kapcsolatos kizárások

a) nyi tott, pony vá val nem, vagy nem szak sze rû en fe dett,
szál lí tó esz kö zök hasz ná la tá ból ere dô és ilyen szál lí tá -
si kö rül mé nyek ese tén ter mé sze tes ve szé lyek kö vet -
kez mé nye ként be kö vet ke zett ká rokat (pl. csa pa dék,
jégesô, szél, nedvesedés, rozsdá so  dás, lo pás stb.),

b) az áru ter mé sze tes tu laj don sá gai – ko pás, ter mé sze -
tes zsu go ro dás, meg rom lás, ki szá ra dás, oxi dá ció,
kor ró zió, csor gás, to váb bá fér gek, rág csá lók, gom -
bák, egyéb élô kár te vôk köz re ha tá sa, va la mint az áru
szí nét, szer ke ze tét, vagy ízét be fo lyá so ló ki pá rol gás,
ren des apa dás, min den faj ta vá la dék és hô mér sé klet-
kü lönb ség mi at ti rész le ges vagy tel jes el vesz tés, il let ve
meg sem mi sü lés – kö vet kez té ben ke let ke zett ká rokat,

c) az áru sajátos belsô tulajdonságaiból eredô káro kat
(pl. erjedés, belsô romlás, fülledés, penésze se dés, ol -
va dás, fagyás stb.),

d) az áru da ra bok elég te len vagy nem meg fe le lô meg je -
le né sé bôl, il let ve szá mo zá sá ból ere dô ká rokat.

Csomagolással kapcsolatos kizárások

a) a cso ma go lás hi á nyá ból vagy hi á nyos sá gá ból ere dô
ká rokat olyan áruk ese té ben, ame lyek cso ma go lat lan,
vagy nem meg fe le lô en cso ma golt ál la pot ban ter mé -
sze tük nél fog va el ve szés nek vagy sé rü lés nek van nak
ki té ve,

b) a sér tet len cso ma go lá son be lül ke let ke zett ká ro kat,
c) az áru csomagolásának a feladás alkalmával kí vül rôl

észre nem vehetô hiányossága miatt ke let kezett
károkat.
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Árukezeléssel kapcsolatos kizárások

a) az áru ke ze lé sé bôl, fel ra ká sá ból, az áru rakfelü le ten
történô rögzítésébôl, el he lye zé sé bôl vagy le ra ká sá ból
ere dô ká rokat, ha azt a fel adó vagy cím zett, il let ve a fel -
adó vagy cím zett ne vé ben el já ró sze mé lyek vé gez ték,

b) áru ke ve re dés bôl szár ma zó ká rokat,
c) hû tött és fa gyasz tott áru szál lí tá sa ese té ben a hô mér -

sék let-sza bá lyo zó be ren de zés hi bá ja mi att be kö vet -
ke zett ká rokat,

d) jéggel, száraz jéggel, nitrogénnel vagy bármely egyéb
passzív hûtési technikával hûtött áru romlá sából ke -
let kezô károkat,

e) az áru fu va ro zá sát, rög zí té sét sza bá lyo zó jog sza bály,
ha tó sá gi elô írás vagy szab vány be nem tar tá sá ból
ere dô ká rokat.

Fuvarozóval kapcsolatos kizárások

a) té ves ki szol gál ta tás ból ere dô ká rokat,
b) a hi á nyos vagy el nem vég zett szol gál ta tás mi att ke -

let ke zett ká rokat, il let ve a hi á nyos szol gál ta tás pót lá -
sá ra irá nyu ló költ sé geket,

c) a fuvareszköz késedelmes kiállításából eredô ká ro kat,
d) ki szol gál ta tá si ké se de lem bôl szár ma zó ká rokat,

amennyi ben az árut a meg egye zés sze rin ti ha tár idôn
be lül nem szol gál tat ják ki, vagy ilyen meg egye zés hi -
á nyá ban, a fu va ro zás tény le ges idô tar ta ma meg ha -
lad ja a gon dos fu va ro zó ré szé re meg en ged he tô idô -
tar ta mot,

e) a fu var esz köz – biz to sí tott nak fel ró ha tó – bár mely más
sze mély jog ta lan hasz nál ata mi att be kö vet ke zett ká -
rokat,

f) a gép jár mûve ze tô re és a gép jár mû ve ze té sé re vo nat -
ko zó sza bá lyok és elô írá sok (pl. ve ze té si és kö te le zô
pi he né si idô, meg en ge dett leg na gyobb se bes ség, elô -
zé si ti la lom stb.) be nem tar tás ából ere dô ká rokat,

g) a fu va ro zás meg kez dé se után, a sa ját te lep he lyen
par ko ló jár mû fel tö ré sé vel, vagy lo pá sá val kap cso lat -
ban ke let ke zett ká rokat,

h) a nem a fu var meg bí zás sze rin ti fel épít mé nyû fu var -
esz köz zel vég zett szál lí tás sal össze füg gés ben ke let -
ke zett ká rokat,

i) a gép jár mû ve ze tô áru val meg ra kott fu var esz kö zé nek
szo ká sos és in do kolt oko kon kí vü li el ha gyá sa so rán
az ôrizetlenség tartama alatt bekövetkezett ká rokat.

Fuvareszközzel kapcsolatos kizárások

a) a fu var esz köz (sze rel vény) hi á nyos és/vagy hely te len
kar ban tar tá sá ra, nem meg fe le lô üzem biz ton sá gá ra,
il let ve a köz le ke dés ben va ló al kal mat lan sá gá ra
vissza ve zet he tô ká rokat,

b) a fu var esz köz biz ton sá gos, szak sze rû szál lí tás ra al kal -
mat lan mû sza ki ál la po tá val, szak sze rût len elô ké szí té -
sé vel (kü lö nö sen pl. a be ra ko dás kor már sza kadt, nem
meg fe le lô en rög zí tett, il lesz tett pony va, a rak fe lü let nem
meg fe le lô, nem ala pos ta ka rí tá sa, elô ké szí té se, ol dal -
tar tók hi á nya stb.) össze füg gés ben ke let ke zett ká rokat,

c) bejáratás alatt álló fuvareszköz mûszaki hibájával
összefüggésben bekövetkezett károkat,

d) fe de zet be nem sze re pel te tett jár mû vek kel tör té nô fu -
va ro zás ból ere dô ká rokat, füg get le nül at tól, hogy a
von ta tó vagy a pót ko csi nincs fe de zet ben,

e) a gép jár mû rak sú lyá nak túl lé pé sé bôl, vagy mé ret kor -
lá to zá sa i nak be nem tar tá sá ból szár maz ó ká rokat,

f) tar tály ko csik kal tör té nô fu va ro zás so rán az áru le -
eresz té sé vel keletkezett, vagy egyéb mó don más áru -
ban, va gyon tár gyak ban be kö vet ke zett ká rokat (pl. ke -
ve re dés),

g) ér vé nyes for gal mi en ge déllyel nem ren del ke zô fu var -
esz köz zel tör té nô szál lí tás so rán keletkezett ká rokat
(sze rel vé nyek, kap csolt fu var esz kö zök te kin te té ben
ak kor sem szol gál tat a biz to sí tó, ha a kap csolt jár mû -
vek kö zül va la me lyik ren del ke zett ér vé nyes for gal mi
en ge déllyel).

Nem té rí ti a biz to sí tó a gyú lé kony, rob ba nás ve szé lyes vagy
szennye zô áruk (olaj, üzem anyag, ve gyi anya gok stb.) okoz -
ta köz ve tett ká rok el há rí tá sá nak és eny hí té sé nek költ sé ge it,
va la mint az ilyen áruk okozta szennye zé sek kel kap cso la tos
jog sza bá lyi elô írá sok alap ján ki ve tett bír sá go kat.

Nem té rí ti a biz to sí tó a kész fi ze tô ke zes sé gi ok mány alap ján
fenn ál ló kö ve te lés bôl vagy a „T” ok mány hely te len ke ze lé sé -
bôl szár ma zó ká ro kat.

Nem té rí ti a biz to sí tó azo kat a ká ro kat, ame lyek a szer zô -
dô/biz to sí tott az zal idé zett elô, hogy a szer zô dés tar ta ma
alatt, a ko ráb ban azo nos kár oko zá si kö rül mé nyek kel vissza -
té rô en oko zott kárt a biz to sí tó fel hí vá sa el le né re sem szün -
tet te meg, a kár oko zá si kö rül ményt nem kü szö böl te ki, no ha
az gaz da sá gi lag és mû sza ki lag éssze rû rá for dí tás sal meg -
szûn tet he tô, ki kü szö böl he tô lett vol na.

Nem té rí ti a biz to sí tó a biz to sí tott sa ját tu laj do ná ban ke let ke -
zett, il let ve sa ját ká rát, to váb bá hoz zá tar to zó i nak oko zott
károkat, va la mint a jo gi sze mély vagy jo gi sze mé lyi ség nél -
kü li biz to sí tott által tu laj do no sa i nak okozott károkat a tu laj -
don szá za lé kos ará nyá ban.

Nem té rí ti a biz to sí tó a biz to sí tott tu laj do ná ban ál ló jo gi sze -
mély vagy jo gi sze mé lyi ség nél kü li szer ve zet nek oko zott kárt
a tu laj don szá za lé kos ará nyá ban.

17. Te en dôk kár ese mény be kö vet ke zé se kor

A biztosított az oko zott kárt kettô munkana pon be lül kö te les
be je len te ni a biztosító nak. Kö te les to váb bá a hoz zá ér ke zett
kár igény te kin te té ben ál lás pont ját a biztosító val írás ban kö zöl ni.

A kár igény ér vé nye sí té sé hez a biztosított kö te les a biz to sí tá si
ese mény hez kap cso ló dó és az igény el bí rá lá sá hoz szük sé ges
va la mennyi ira tot, do ku men tu mot (kü lö nös te kin tet tel a szám -
lák ra, kár fel vé te li jegy zô könyv re stb.) át ad ni a bizto sító nak.

18. A kár té rí tés sza bá lyai

A ká rok mennyi sé gi és összeg sze rû meg ál la pí tá sa a biztosító
vizs gá la ta után a károsult tal, és a biztosítottal va ló együtt mû -
kö dést kö ve tô en tör té nik meg.

A biztosított csak annyi ban kö ve tel he ti, hogy a biztosító az ô
ke zé hez tel je sít sen, amennyi ben a károsult kö ve te lé sét köz -
vet le nül ki elé gí tet te.
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A biztosított és a károsult egyez sé ge a biztosító val szem ben
csak ak kor ha tá lyos, ha azt a biztosító tu do má sul vet te, ha
az egyez ség meg kö té sé ben mind a biztosított, mind pe dig a
biztosító részt vett.

A biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé gét a kár ese mény el bí rá -
lás hoz szük sé ges utol só do ku men tum be ér ke zé sé tôl szá mí -
tott ti zen öt na pon be lül tel je sí ti.

A biz to sí tó szol gál ta tá sa tel je sí té sé nek ese dé kes sé gét csak
olyan ok irat be mu ta tá sá tól te he ti füg gô vé, amely a biz to sí tá -
si ese mény be kö vet ke zé sé nek iga zo lá sá hoz, il let ve a tel je sí -
ten dô szol gál ta tás mér té ké nek meg ha tá ro zá sá hoz szük sé -
ges. A biz to sí tá si szol gál ta tás tel je sí té sé nek ese dé kes sé gét
a be je len tett biz to sí tá si ese mény te kin te té ben in dult sza bály -
sér té si el já rás jog erôs be fe je zé sé hez, illetve a bün te tô el já -
rás nak a bí ró ság jog erôs ügy dön tô ha tá ro za tá val vagy vég -
le ges sé vált nem ügy dön tô vég zé sé vel tör té nô be fe je zé sé -
hez, va la mint az ügyész ség nek vagy a nyo mo zó ha tó ság nak
a fel té te les ügyé szi fel füg gesz tés vagy köz ve tí tôi el já rás cél -
já ból tör té nô fel füg gesz tés rôl szó ló, il let ve to váb bi jog or vos -
lat tal nem tá mad ha tó el já rást meg szün te tô ha tá ro za ta meg -
ho za ta lá hoz a biz to sí tó nem köt he ti.

19. Ügy fél ada tok to váb bít ha tó sá ga

A biz to sí tó a szer zô dés meg kö té sé vel, mó do sí tá sá val, ál lo -
mány ban tar tá sá val, a szer zô dés bôl szár ma zó kö ve te lés
meg íté lé sé vel kap cso la tos, biz to sí tá si ti tok nak mi nô sü lô ada -
to kat az adat vé del mi sza bá lyok meg tar tá sá val a biz to sí tá si
te vé keny ség rôl szó ló 2014. évi LXXXVIII. tör vény (a to váb bi -
ak ban: Bit.) ren del ke zé sei sze rint har ma dik sze mély ré szé re
át ad hat ja.

A Bit. 149. § (1) bekezdése alap ján a biz to sí tó (továbbiakban:
megkeresô biztosító) – a ve szély kö zös ség ér de ke i nek a
meg óvá sa ér de ké ben – a jog sza bá lyok ban fog lalt vagy a
szer zô dés ben vál lalt kö te le zett sé gé nek tel je sí té se so rán a
szol gál ta tá sok jog sza bá lyok nak és szer zô dés nek meg fe le lô
tel je sí té se, a biz to sí tá si szer zô dé sek kel kap cso la tos vissza -
élé sek meg aka dá lyo zá sa cél já ból meg ke re sés sel for dul hat
más biz to sí tó hoz (to váb bi ak ban: meg ke re sett biz to sí tó) az e
biz to sí tó ál tal – a Bit. 135. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zot tak sze rint, a biz to sí tá si ter mék sa já tos sá ga i nak a fi gye -
lem be vé te lé vel – ke zelt és a Bit. 149. § (3)-(6) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ada tok vo nat ko zá sá ban.

20. A pót ló la gos be fi ze tés in téz mé nye

Az egye sü let alap sza bá lya ér tel mé ben pót ló la gos be fi ze tést
az igazgatótanács vagy az MNB, szolgáltatáscsökkentést az
egyesület igazgatótanácsa állapíthat meg, ab ban az eset -
ben, ha a tárgy évi szol gál ta tá sok és eset le ges vesz te sé gek
el len ér té ké re az egye sü let va gyo na, a biz to sí tá si dí jak, a biz -
to sí tás tech ni kai tar ta lé kok és a vi szont biz to sí tás együt te sen
nem nyúj ta ná nak ele gen dô fe de ze tet. A pót ló la gos be fi ze tés
mér té ke azon ban nem ha lad hat ja meg az egye sü le ti tag ál -
tal bár mi lyen jog cí men tel je sí tett éves be fi ze tés 100%-át.

21. Fi ze tô ké pes ség rôl és
a pénz ügyi hely zet rôl szó ló je len tés

A biz to sí tó a Bit. 108. §-a alap ján kö te les éven te je len tést köz -
zé ten ni fi ze tô ké pes sé gé rôl és pénz ügyi hely ze té rôl. A biz to -
sí tó ezt a je len tést leg ké sôbb 14 hét tel a vál lal ko zás pénz ügyi
évé nek vé ge után, hon lap ján (www.kobe.hu) te szi köz zé,
mely nek a köz zé té te li nap tól szá mí tott öt évig el ér he tô nek kell
ma rad nia. A biz to sí tó a je len té se egy nyom ta tott pél dá nyát a
ké rés tôl szá mí tott 20 mun ka na pon be lül el kül di mind azok nak,
akik azt a köz zé té te li nap tól szá mí tott két éven be lül ké rik.

22. Pa na szok ke ze lé se

Je len biz to sí tá si szer zô dés kap csán eset le ge sen fel me rü lô
pa na szo kat a biz to sí tó személyes ügyfélszolgálati irodájá -
hoz le het be nyúj ta ni, szóban (személyesen, telefo non) vagy
írásban (sze mélyesen vagy más által át adott irat útján, pos -
tai úton, telefaxon, elektronikus le vél ben):

Cím: 1108 Bu da pest, Ve nyi ge u. 3.
Le ve le zé si cím: 1475 Bu da pest, Pf. 142.
Telefon: +36-1-433-1180
E-mail: admin@kobe.hu

A biz to sí tá si szer zô dés, il let ve a tag sá gi jog vi szony lét re jöt -
té vel, ér vé nyes sé gé vel, jog ha tá sa i val és meg szû né sé vel, to -
váb bá a szer zô dés sze gés sel és an nak jog ha tá sa i val kap -
cso la tos eset le ges jog vi ták bí ró sá gi el já rá son kí vü li ren de zé -
sé re ter mé sze tes sze mély fo gyasz tó írás ban pa naszt nyújt -
hat be a Pénz ügyi Bé kél te tô Tes tü let hez.

Székhelye: MNB 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
Ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levelezési cím: H-1525 Budapest, Pf. 172.
Telefon: +36-1-489-9700
Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 (80) 203 776 
Telefax: +36-1-489-9102 

A Pénz ügyi Bé kél te tô Tes tü let el já rá sa megin dí tá sá nak fel té -
te le, hogy a ter mé sze tes sze mély fo gyasz tó a ké re lem be -
nyúj tá sát meg elô zô en a fo gyasz tói jog vi tá val érin tett sze -
mély nél vagy szer ve zet nél köz vet le nül meg kí sé rel te a vi tás
ügy ren de zé sét, vagy e szer ve zet nél ered mény te le nül mél -
tá nyos sá gi ké re lem mel élt.

A biz to sí tó fe lü gye le ti szer ve a Ma gyar Nem ze ti Bank (MNB).
A fo gyasz tó vé del mi ren del ke zé sek meg sér té se ese tén az
MNB-hez le het for dul ni pa nasszal, rész le tes tá jé koz ta tást ol -
vas hat er rôl az MNB https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem
ol da lán.

Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9. 
Levelezési cím: H-1534 Budapest, BKKP, Pf. 777. 
Webcím: http://felugyelet.mnb.hu 
Ügyfélszolgálat címe: 1013 Bp., Krisztina krt. 39. 
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36-80-203-776 
Ügyfélszolgálat e-mail címe: ugyfelszolgalat@mnb.hu 

Tá jé koz tat juk, hogy a Ma gyar Nem ze ti Bank fo gyasz tó vé del -
mi el já rá sá nak kez de mé nye zé sé re irá nyu ló ké re lem be nyúj -
tá sa cél já ból rend sze re sí tett for ma nyom tat vány elekt ro ni ku -
san a http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/pa na szom-van/
formanyomtatvanyok el ér he tô sé gen ér he tô el.
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A fen ti ek ben rész le te zett le he tô sé ge ken túl a fe lek bí ró ság -
hoz is for dul hat nak, illetve természetes személy fogyasztó-
nak nem minôsülô fél csak bírósághoz for dul hat.

23. A szerzôdés joga, alkalmazandó jog

Jelen biztosítási szerzôdésre, illetve az ez alapján létrejött biz -
tosítási jogviszonyra a magyar jogot kell alkalmazni.
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A KöBE CMR Biz to sí tá sa egy olyan fu va ro zói fe le lôs ség biz to sí tás, amely a nem -

zet kö zi köz úti áru fu va ro zá si te vé keny sé get vég zô fu va ro zók nak nyújt biz to sí -

tá si vé del met, alap ve tô en a CMR egyez mény ben meg ha tá ro zott kár té rí té si kö -

te le zett sé gük fel me rü lé se ese tén, egyben segítséget is jelent a biztosítottal szem -

ben támasztott megalapozatlan kárigények elhárításában.

A szer zô dô és a biz to sí tó kö zött lét re jött biz to sí tá si szer zô dés össz hang ban van

az áru fu va ro zá si te vé keny ség hez szo ro san kap cso ló dó fu va ro zá si (szál lít má -

nyo zá si) szer zô dés tí pus (fu var jog) több szin tû sza bá lyo zá sá val és sa já tos sá ga -

i val, fi gye lem be ve szi to váb bá a szá raz föl di fu va ro zá si ágat sza bá lyo zó egyéb

spe ci á lis jog sza bá lyo kat és a kap cso ló dó nem zet kö zi egyez mé nye ket is.

A szer zô dô aján la ta és an nak mel lék le tei, a biz to sí tá si köt vény, a biz to sí tás Ál -

ta lá nos fel té te lei, va la mint a Kü lö nös fel té te lek, to váb bá a szer zô dô fe lek ál tal

tett nyi lat ko za tok, meg ál la po dá sok és zá ra dé kok, együt te sen al kot ják a biz tosí -

tá  si szer zô dést. Biztosítási szerzôdés alapján a biztosító köteles a szerzôdésben

meghatározott kockázatra fedezetet nyújtani, és a kockázatviselés kezdetét kö -

vetôen bekövetkezô biztosítási esemény bekövetkezése esetén a szerzôdésben

meg határozott szolgáltatást teljesíteni; a biztosítóval szerzôdô fél díj fizetésére

köteles. A biz to sí tá si szer zô dés ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a Ptk. és a Bit.

vo nat ko zó ren del ke zé sei, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog sza bá lyok az irány -

adók.

Preambulum
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F o g a l m a k

A:

ADR: Ve szé lyes anya gok köz úti szál lí tá sá ról szó ló eu ró pai
egyez mény rö vi dí té se (Accord européen relatif au transport
international des marchandises Dangereuses par Route). Az
ADR a ve szé lyes anya gok cso ma go lá sá ra, ra ko mány-biz to -
sí tá sá ra és je lö lé sé re vo nat ko zó kü lön le ges elô írá so kat tar -
tal maz. Az ADR-szál lít má nyok te hát ve szé lyes anya got tar -
tal ma zó szál lít má nyok. Ve szé lyes áru nak mi nô sül min den
olyan anyag, ter mék, amely a köz le ke dés biz ton sá gát ve szé -
lyez te ti. A meg ál la po dás az anya go kat 9 ve szé lyes sé gi osz -
tály ba so rol ja.

B:

Bér von ta tás: Je len biz to sí tás szem pont já ból bér von ta tás nak
mi nô sül a biz to sí tó nyil ván tar tá sá ban re giszt rált for gal mi
rend szá mú gép jár mû vel díj el le né ben vég zett ide gen pót-
illet ve félpótkocsi von ta tá sa. Eb ben az eset ben a biz to sí tó
koc ká zat vi se lé se – az adott fu var esz köz vo nat ko zá sá ban –
a vo nó/von ta tó jár mû és a vontatmány össze kap cso lá sá val
kez dô dik, és leg ké sôbb a sze rel vény szét kap cso lá sá val ér
vé get. A biz to sí tá si díj a kap csolt pót- il let ve félpótkocsik kö -
zül a leg ma ga sabb koc ká za ti osz tály ba so rolt fel épít mény
vál to zat alap ján ha tá ro zó dik meg.

Bit.: A biztosítási tevékenységrôl szóló 2014. évi LXXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Bit.).

Biz to sí tás köz ve tí tô: Biz to sí tás köz ve tí tô az a ter mé sze tes
vagy jo gi sze mély, aki ja va dal ma zás el le né ben biz to sí tás
köz ve tí tôi te vé keny sé get vé gez, ide nem ért ve
a) a sa ját koc ká zat vál la lá sá val össze füg gô, sa ját jo gú ér té -

ke sí té si te vé keny sé get vég zô biz to sí tót és a ve le mun ka -
vi szony ban ál ló, ré szé re köz vet le nül ér té ke sí té si te vé -
keny sé get vég zô, biz to sí tás köz ve tí tô nek nem mi nô sü lô
ter mé sze tes sze mé lye ket úgy mint a biz to sí tó köz re mû -
kö dôi,

b) a ki egé szí tô biz to sí tás köz ve tí tôi te vé keny sé get vég zô sze -
mélyt, to váb bá azt a ki egé szí tô biz to sí tás köz ve tí tôi te vé -
keny sé get vég zô sze mélyt, aki nek te vé keny sé ge ki zá ró -
lag olyan biz to sí tá si szer zô dé sek köz ve tí té sé re ter jed ki,
ame lyek az aláb bi fel té te lek nek együt te sen meg fe le lnek:
• a biz to sí tá si szer zô dés ki egé szí tô je va la mely szol gál ta -

tó ál tal kí nált ter mék nek vagy nyúj tott szol gál ta tás nak és
a kö vet ke zôk re nyújt fe de ze tet:
- ezen szol gál ta tó ál tal kí nált ter mék meg hi bá so dá sá -

nak, tö ré sé nek, el vesz té sé nek vagy ká ro so dá sá nak
koc ká za tá ra, vagy az e szol gál ta tó ál tal kí nált szol gál -
ta tás igény be vé te le el ma ra dá sá nak koc ká za tá ra, vagy

- ezen szol gál ta tó nál meg ren delt uta zás hoz kap cso lód -
va a poggyász el vesz té sé re vagy sé rü lé sé re és egyéb
kap cso ló dó koc ká za tok ra, és

• nem ha lad ja meg
- a biz to sí tá si szer zô dés ará nyos éves biz to sí tá si dí ja

sze mé lyen ként a hat száz eurót, vagy
- a sze mé lyen ként fi ze tett biz to sí tá si díj a ket tô száz

eurót, és az elô zô pont sze rin ti szol gál ta tás nyúj tá sá -
nak idô tar ta ma leg fel jebb há rom hó nap.

Biz to sí tás köz ve tí tôi te vé keny ség: A biz to sí tás köz ve tí tô ál tal
vég zett azon üz let sze rû te vé keny ség, amely a biz to sí tá si ér -
té ke sí tést, an nak szer ve zé sét, va la mint a füg get len biz to sí -
tás köz ve tí tôi szak ta nács adást fog lal ja ma gá ban, az zal, hogy
nem mi nô sül nek biz to sí tás köz ve tí tôi te vé keny ség nek az
aláb bi te vé keny sé gek;
a) más szak mai te vé keny ség ke re té ben ese ti leg nyúj tott tá -

jé koz ta tás, amennyi ben a tá jé koz ta tást nyúj tó nem tesz
to váb bi – a biz to sí tá si szer zô dés meg kö té sét vagy tel je sí -
té sét elô se gí tô – lé pést,

b) a biz to sí tá si ká rok szak mai ala pon vég zett kár ügy in té zé -
se, va la mint a kár ren de zé si és szak ér tôi kár becs lé si –
szak mai ala pon vég zett – te vé keny ség,

c) adat- és in for má ció szol gál ta tás a le het sé ges szer zô dôk rôl
biz to sí tás köz ve tí tôk vagy biz to sí tók szá má ra, amennyi -
ben az in for má ci ót nyúj tó nem tesz to váb bi – a biz to sí tá -
si szer zô dés meg kö té sét elô se gí tô – lé pést,

d) tá jé koz ta tás nyúj tá sa biz to sí tá si ter mé kek rôl, il let ve biz to -
sí tás köz ve tí tôk rôl, vagy biz to sí tók ról a le het sé ges szer zô -
dôk szá má ra, amennyi ben a tá jé koz ta tást nyúj tó nem tesz
to váb bi – a biz to sí tá si szer zô dés meg kö té sét elô se gí tô –
lé pést.

C:

CMR egyez mény: Nem zet kö zi Köz úti Áru fu va ro zá si Szer zô -
dés rôl szó ló, Genf ben 1956. má jus 19-én kelt Egyez mény,
ame lyet Ma gyar or szá gon az 1971. évi 3. tör vé nye re jû ren de -
let hir de tett ki.

D:

Da rab áru: Ki sebb mé re tû áru, amely „da ra bon ként” moz gat -
ha tó és be ra kod ha tó. Va gyis ál ta lá ban min den olyan áru,
ame lyek szál lí tá sá hoz nincs szük ség to váb bi kü lön le ges tar -
tály ra és ame lyek szál lít ha tók te her gép ko csin, kon té ner ben
vagy re pü lô gé pen.

E:

Elekt ro ni kai áruk: Kép- és hang át vé tel re, azok to váb bí tá sá ra,
le ját szá sá ra, vagy rög zí té sé re ké pes hí ra dás tech ni kai esz kö -
zök és tar to zé ka ik, pl. tv, mû hold ve vô bel- és kültéri egy sé -
gei, rá dió te le fon, mo bil te le fon, ezek al kat ré szei, tar to zé kai,
hang le mez- és audio CD-le ját szó, DVD- és egyéb for má tu mú
di gi tá lis adat hor do zó le ját szó, házimozi, videó, fény ké pe zô -
gép, szá mí tó gép, lap top, projektor, fény má so ló, audio-, vi deo-,
és mágnesszalagok, audio- és videó CD-k, DVD-k, ba ke lit
le me zek.

É:

Ér ték be val lás: A fel adó és a fu va ro zó a CMR Egyez mény
24., il let ve 26. cik ke i re ala pí tott – az áru brut tó sú lyá nak a 23.
cikk 3. pont já ban meg sza bott kár té rí té si ha tárt meg ha la dó
ér téké re, il let ve a kü lön le ges ki szol gál ta tá si ér dek össze gé -
re vo nat ko zó – olyan meg ál la po dá sa, ame lyet a fel adó ál tal
fi ze tett pót díj el le né ben a fu var le vél be is be je gyez tek.

Fogalmak
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F:

FÁK tag ál la mok: Azer baj dzsán, Fe hér orosz or szág, Ka zahsz -
tán, Kirgizisztán, Moldova, Ör mény or szág, Orosz or szág, Tad -
zsikisztán, Türkmenisztán, Uk raj na, Üzbegisztán. Je len sza -
bály zat ér tel mé ben Grú zia nem mi nô sül FÁK tag ál lam nak.

Fu var le vél (CMR): A fel adó ál tal ki ál lí tott áru kí sé rô do ku men -
tum. Bi zo nyít ja a fu va ro zá si szer zô dés meg kö té sét, iga zol ja
an nak tar tal mát, és a fel adó tól tör té nô át vé tel kor és a cím zett -
hez tör té nô ki szál lí tás kor át vé te li elis mer vény ként is szol gál.

Fu va ro zó: Fu va ro zá si szer zô dés alap ján, dí ja zás el le né ben
to váb bít kül de mé nye ket a fel adó ál tal meg je lölt cím zett nek
és ren del te té si hely re.

G:

Gyûj tô áru: Több fel adó da rab áru-meg ren de lé sei, ame lye ket
a szál lít má nyo zó össze gyûjt, cso por to sít és gyûj tô ra ko mány -
ként el oszt az egyes cím zet tek kö zött.

H:

Hozzátartozó: A Ptk. 8:1 § (1) bekezdése alapján a közeli
hozzátartozó, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házas -
társa, a házastársa egyenes ágbeli rokona és testvére, és a
testvér házastársa.

Hû tött áru: Hût ve szál lí tan dó áru. Ide tar toz hat nak pél dá ul
élel mi sze rek (gyü mölcs), de akár gyógy sze rek il let ve gyógy -
szer ipa ri ter mé kek is.

J:

Jár mû sze rel vény: Olyan össze ka pcsolt köz úti jár mû vek
egy sé ge, ame lyek a köz úti for ga lom ban egyet len egy ség -
ként vesz nek részt.

Jö ve dé ki ter mék: 2016. évi LXVIII. törvény (Jöt.) a jö ve dé ki
adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá nak kü lö nös
sza bá lya i ról szó ló tör vény ben ne ve sí tett ter mé kek:

a) ás vány olaj,
b) al ko hol ter mék,
c) sör,
d) bor,
e) pezs gô
f)  köz tes al ko hol ter mék,
g) do hány gyárt mány.

K:

Kabotázs fu var: Az a szál lí tá si szol gál ta tás, amely nek so rán
az adott or szá gon be lül egy kül föl di fu va ro zó cég nem zet közi,
ha tá ro kon át íve lô fu vart vál lal.

Kom bi nált áru fu va ro zás: Lé nye ge, hogy az áru egy fu va ro zá -
si szer zô dés ke re té ben, több fu va ro zá si ág szol gál ta tá sa i nak
igény be vé te lé vel tör té nik, amely nek so rán az áru a fel adás -
tól az át ve vô nek tör té nô ki szol gál ta tá sig ugyan ab ban a fu -
var esz köz ben vagy kon té ner ben ma rad.

Kö zös ha jó kár: A víziközlekedésrôl szó ló 2000. évi XLII. tör -
vény XIV. fe je ze te alap ján, a ha jót és ra ko má nyát együt te sen
köz vet le nül fe nye ge tô rend kí vü li ve szély el há rí tá sa ér de ké -
ben szán dé ko san és éssze rû en oko zott ká rok és rá for dí tott
költ sé gek.

Köz úti jár mû: Nem csu pán a mo tor ral el lá tott köz úti gép jár -
mû vet je lö li, ha nem min den ah hoz va ló kap cso ló dás cél já ra
ké szült pót ko csit, félpótkocsit vagy egyéb spe ci á lis vontat-
mányt is.

N:

Nagy mé re tû áru: Nagy tér fo ga tú vagy nagy mé re tû kül de -
mé nyek vagy ter mé kek, ame lyek nem rak ha tók egymásra.

Ne héz áru: Rend kí vül ne héz vagy szo kat la nul hosszú, szé -
les vagy ma gas ra ko mány, amely se géd esz köz – pél dá ul da -
ru vagy eme lô bak – nél kül nem szál lít ha tó.

Nyer ges sze rel vény: Nyer ges von ta tó nak is ne ve zik. Ra ko -
dó tér nél kü li nyer ges von ta tó ból és (ki cse rél he tô) nyer ges
fél pótkocsiból áll. A nyer ges von ta tó te hát nem szál lít árut,
csak az árut szál lí tó nyer ges félpótkocsit von tat ja – in nen
ered a „von ta tó” el ne ve zés.

O:

Öm lesz tett tö meg áruk: Öm leszt he tô, az az da ra bos, szem -
csés áru, pl. szén, ga bo na, szén érc, ka vics, cu kor, ce ment,
rönk fa, nyers pa pír stb.

P:

Pos tai kül de mény: Je len biz to sí tás szem pont já ból pos tai kül -
de mény nek mi nô sül kü lö nö sen az a kül de mény, amely a fel -
adás kor egye di leg do ku men tál tan nem ke rül be azo no sí tás -
ra, és fel adás ko ri ér té két elô ze te sen írás ban nem rög zí tik.

Ptk.: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrôl.

R:

RoLa fu va ro zás: Kom bi nált fu va ro zá si for ma, köz úti te her gép -
ko csik vagy jár mû sze rel vé nyek me net rend sze rint, zárt vo -
nat tal, vas úton tör té nô to váb bí tá sa két vas úti ter mi nál kö zött.

RoRo fu va ro zás: Kom bi nált fu va ro zás forma, köz úti te her -
gép  ko csi, vagy jár mû sze rel vény fo lya mi bár kán vagy rö vid
ten ge ri sza ka szon (kon ti nens és szi get or szá gok vi szony la tá -
ban) me net rend sze rint köz le ke dô komp ha jó val tör té nô to -
váb bí tá sa két ki kö tô kö zött.

S:

SDR: CMR Egyez mény ben ne ve sí tett el szá mo lá si egy ség.
Special Drawing Rights an gol sza vak rö vi dí té se, je len té se
Kü lön le ges Le hí vá si Jo gok. Je len biz to sí tás ban egy faj ta
„mes ter sé ges” – az IMF ál tal meg ha tá ro zott ár fo lya mú – va -
lu ta tí pus nak te kint he tô, va ló já ban egy elôre megadott
össze tételû va lu ta ko sár alapján meghatározható árfolyam
(elszámolási egység). A CMR ren de let sze rint, a fu va ro zó
kár té rí té si kö te le zett sé ge a sé rült vagy hi ány zó áru brut tó sú -
lyá nak min den ki log ramm ja után 8,33 SDR, amennyi ben a
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fel adó – pót díj fi ze té se el le né ben – a fu var le vél ben írt kü lön
be jegy zés sel et tôl ma ga sabb össze get nem ha tá ro zott meg.

Sér tet len cso ma go lás: Je len biz to sí tás szem pont já ból a cso -
ma go lás sér tet len sé ge – kü lö nö sen áru hi ány ese tén – nem
csak az áru köz vet len cso ma go lá sá nak sér tet len sé gé re, ha -
nem a plom ba, a zár, va la mint a fu var esz köz pony vá já nak
sér tet len sé gé re is vo nat ko zik.

So ro zat kár: Je len biz to sí tás szem pont já ból so ro zat kár nak
mi nô sül nek az ugyan azon kár oko zói ma ga tar tás ból és ok ból
ere dô, de el té rô idô pon tok ban be kö vet ke zô ká rok, me lyek
kö zött jo gi, gaz da sá gi, vagy mû sza ki vo nat ko zá sok ban ok-
oko za ti össze füg gés áll fenn.

Sú lyos vagy ter je del mes áru: Olyan tárgy, ame lyet sú lyá nál,
ter je del mé nél vagy jel le gé nél fog va ál ta lá ban nem fu va roz -
nak sem zárt köz úti jár mû ben, sem zárt szál lí tó tar tály ban.

SZ:

Szál lít má nyo zó: Szál lít má nyo zá si szer zô dés alap ján a kül -
de mény to váb bí tá sá hoz szük sé ges fu va ro zá si és egyéb
szer zô dé se ket köt sa ját ne vé ben és meg bí zó ja szám lá já ra,
to váb bá a kül de mény to váb bí tá sá val kap cso la tos egyéb (pl.
lo gisztikai, szer ve zé si, vám ügy in té zé si stb.) te en dô ket lát el.

Szál lí tó tar tály: Olyan szál lí tó be ren de zés, (rakszekrény, fel -
sze rel he tô tar tály vagy ha son ló szer ke zet), amely:

• áruk el he lye zé sé re szol gá ló tel je sen vagy rész ben zárt re -
keszt ké pez,

• ál lan dó jel le gû és eb bôl ere dô en kel lô szi lárd sá gú ah hoz,
hogy is mé tel ten fel hasz nál ha tó le gyen,

• ki fe je zet ten ab ból a cél ból ké szült, hogy az áruk nak egy
vagy több szál lí tá si mód igény be vé te lé vel tör té nô, át ra kás
okoz ta meg sza kí tás tól men tes fu va ro zá sát meg könnyít se,

• úgy ké szült, hogy könnyen ke zel he tô le gyen, kü lö nö sen az
egyik szál lí tá si mód ról a má sik ra va ló át ra kás so rán,

• úgy ké szült, hogy könnyen meg rak ha tó és ürít he tô le gyen,
• leg alább 1 m3 ûr tar tal mú,
• a le sze rel he tô ka ros szé ria a szál lí tó tar tály hoz so rol ha tó.

T:

Tel je sí té si se géd (al vál lal ko zó): A tel je sí té si se gé dek kö ré be
so rol ha tó a kö te le zett (fu va ro zó) al kal ma zott ja, meg bí zott ja,
de az al vál lal ko zó is.

Te rü le ti ha tály: A biz to sí tás te rü le ti ha tá lya Eu ró pa összes, az
aláb bi ak ban fel so rolt or szá ga i ra ki ter jed: Al bá nia, An dor ra,
Auszt ria, Azer baj dzsán, Bel gi um, Bosznia-Hercegovina, Bul -
gá ria, Cip rus, Cseh or szág, Dá nia, Egye sült Ki rály ság, Észt -
or szág, Fe hér orosz or szág, Feröer, Finn or szág, Fran cia or -
szág, Gib ral tár, Gö rög or szág, Grú zia, Hol lan dia, Hor vát or -
szág, Iz land, Ír or szág, Kazahsztán, Kirgizisztán, Ko szo vó,
Len gyel or szág, Let tor szág, Li ech tens te in, Lit vá nia, Lu xem -
burg, Ma ce dó nia, Ma gyar or szág, Mál ta, Moldova, Mo na co,
Montenegró, Né met or szág, Nor vé gia, Olasz or szág, Orosz -
or szág, Ör mény or szág, Por tu gá lia, Ro má nia, San Ma ri no,
Spa nyol or szág, Svájc, Svéd or szág, Szer bia, Szlo vá kia, Szlo -
vé nia, Tadzsikisztán, Tö rök or szág, Türkmenisztán, Uk raj na,
Üzbegisztán, Va ti kán.

Té ves ki szol gá lás: Amennyi ben az árut té ves cím re, vagy té -
ves cím zett nek kéz be sí tik.

TIR Carnet: Nem zet kö zi vám ok mány. Nem zet kö zi áru szál lí -
tás so rán, el sô sor ban tran zit for ga lom ban fel hasz nál ha tó vám -
ok mány, vám hi va tal tól vám hi va ta lig tör té nô szál lí tás ese tén,
amennyi ben a fu va ro zás leg alább egy sza ka sza köz úton tör -
té nik. A TIR el já rás sze rint, zár ral el lá tott köz úti jár mû vek ben,
jár mû sze rel vé nyek ben vagy szál lí tó tar tá lyok ban fu va ro zott
áru kat, ál ta lá nos sza bály ként az át me nô vám hi va ta lok nem
von ják vám vizs gá lat alá, az át me nô vám hi va ta lok nál men te -
sül nek a be ho za ta li vagy ki vi te li vá mok meg fi ze té sé nek vagy
le tét be he lye zé sé nek kö te le zett sé ge alól.

T ok mány: Tran zit egyez mény sze rin ti áru fu va ro zás hoz hasz -
nált T1 vagy T2 el já rás sze rin ti vám ok mány, mely tar tal maz -
za a ga ran cia mód ját is.

V:

Vállalkozás: A Ptk. 8:1. § (1) bekezdése alapján a szakmája,
önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró
személy.
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A CMR biz to sí tás alap ján a biz to sí tó vál lal ja, hogy a szer zô -
dés fel té te lei sze rint a szin tén itt meg ál la pí tott mér ték ben
men te sí ti a biz to sí tot tat – az általa fu va ro zá si szer zô dés
alap ján, díj el le né ben vég zett köz úti áru szál lí tá si fu var fe la -
da tok tel je sí té se so rán – véletlen és balesetszerûen bekö -
vet kezett olyan dologi ká rok meg té rí té se alól, ame lye kért a
CMR Egyez mény sze rint kár té rí té si fe le lôs ség gel tar to zik, a
je len fel té te lek ben tett kor lá to zá sok fi gye lem be vé te lé vel.

A KöBE CMR Biz to sí tá sa je len Ál ta lá nos fel té te lek sze rint
jön lét re.

Az Ál ta lá nos fel té te lek ke rül nek al kal ma zás ra min den olyan
eset ben, ami kor a szer zô dô és a biz to sí tó kö zött CMR biz to -
sí tás jön lét re, de csak annyi ban nyer nek al kal ma zást,
amennyi ben a Kü lö nös fel té te lek, il let ve az aján lat és an nak
mel lék le tei, zá ra dé kok vagy a biz to sí tá si köt vény et tôl el té rô -
en nem ren del kez nek.

1. BIZ TO SÍ TÓ, SZER ZÔ DÔ, BIZ TO SÍ TOTT

1.1. Biz to sí tó: A KöBE Közép-európai Kölcsönös Biz to sí tó
Egye sü let, 1108 Bu  da pest, Ve nyi ge u. 3. (to váb bi ak -
ban: biz to sí tó).

1.2. Szer zô dô: A KöBE Közép-európai Kölcsönös Biz to sí -
tó Egye sü let tag ja, ter mé sze tes sze mély vagy vállal -
ko zás, aki a biz to sí tá si aján la tot meg tet te és a szer zô -
dés lét re jöt te ese tén a díj meg fi ze té sé re kö te le zett sé -
get vál lal.

A biz to sí tó jog nyi lat ko za ta i nak cím zett je a szer zô dô,
to váb bá a szer zô dô jo go sult és kö te les a biz to sí tás sal
kap cso la tos jog nyi lat ko za tok meg té te lé re.

1.3. Biz to sí tott (alapbiztosított): A biz to sí tá si aján la ton és a
biz to sí tá si köt vény ben is ne ve sí tett, Magyarországon
bejegyzett, a hatályos magyar jogszabályok szerint
közúti árufuva ro zói tevékenység folytatására jogosult
vállalkozás, aki az ál ta la szál lí tás ra át vett va gyon tár -
gya kért, fô vál lal ko zó ként – nem zet kö zi áru fu va ro zói
mi nô sé gé ben – kár té rí té si kö te le zett ség gel tar to zik.

1.3.1. Biz to sí tott sze mély nek mi nô sül to vábbá a biz to sí tott
(alapbiztosított) al kal ma zott ja, il let ve – ki zá ró lag a
szer zô dés ben fog lalt pót díj meg fi ze té se ese tén – a
biz to sí tott fu va ro zá si szer zô dés ben fog lalt kö te le zett -
sé gei vég re haj tá sá hoz igény be vett és a biz to sí tá si
szer zô dés ben is ne ve sí tett al vál lal ko zó ja (tel je sí té si
se géd).

1.3.2. Amennyi ben az al vál lal ko zó a biz to sí tá si szer zô dés ben
nem ke rült ne ve sí tés re és/vagy a pót dí jat nem fi zet ték
meg utá na, nem mi nô sül biz to sí tott nak, az ál ta la oko -
zott ká rok ra a biz to sí tó je len szer zô dés alap ján nem
tel je sít szol gál ta tást.

2. A BIZ TO SÍ TÁ SI SZER ZÔ DÉS LÉT RE JÖT TE

2.1. A biz to sí tá si szer zô dés a fe lek írás be li meg ál la po dá -
sá val jön lét re.

2.2. Szer zô dô a biz to sí tá si szer zô dés lét re jöt tét írás be li
aján lat tal kez de mé nye zi.

2.3. Szer zô dô és/vagy biz to sí tott szer zô dés kö tés kor kö te les
a biz to sí tás el vál la lá sa szem pont já ból lé nye ges, min -
den olyan kö rül ményt a biz to sí tó val kö zöl ni, ame lye ket
is mert, vagy is mer nie kel lett, il let ve ame lyek re vo nat -
ko zó an a biz to sí tó – az elôzetes kockázatelbírálás
során, továbbá a szer zô dés ré szét ké pe zô aján la ton,
il let ve an nak mel lék le te i ben (pl. adat lap, össze sítô lap,
mó do sí tó lap stb.) – kér dést tett fel.

2.4. Biz to sí tó a szer zô dô aján la tát a biztosítóhoz tör té nô
be ér ke zés tôl szá mí tott ti zen öt na pon be lül bí rál ja el.

2.4.1. Az ajánlat beérkezésének idôpontját a biztosító át vé -
teli pecsétje, illetve elektronikus idôpecsétje igazolja.

2.5. Amennyi ben a biz to sí tó szer zô dô aján la tá ra a ren del -
ke zé sé re ál ló ti zen öt na pon be lül nem nyi lat ko zik, a
szer zô dés a kockázatelbírálási idô elteltét követô
napon, az ajánlat szerinti tartalommal jön létre, az
ajánlatnak a biztosító részére történt átadása idôpon-
tjára visszamenô hatállyal, fel té ve, hogy az ajánlatot a
jogviszony tartalmára vo nat kozó, jogszabályban elôírt
tájékoztatás birtokában, a biztosító által rendsz-
eresített ajánlati lapon és a díj szabásnak megfelelôen
tették.

2.6. Amennyi ben az aján la tot a biz to sí tó a fen ti ek sze rint
ren del ke zé sé re ál ló 15 na pos ha tár idôn be lül vissza -
uta sít ja, az ezen idô szak alatt be kö vet ke zett ká ro kért
helyt áll ni nem kö te les, az eset le ge sen meg fi ze tett
bizto sí tá si dí ja kat az el uta sí tás tól, de leg ké sôbb a díj
be érkezésétôl szá mí tott nyolc na pon be lül vissza -
utalja.

Általános feltételek

SDR korlát
Je len biz to sí tá si szer zô dés alap ján a biz to sí tó kár ese mé nyen kén ti té rí té sé nek fel sô ha tá ra a kül de mény brut tó sú lya sze rin ti, kg-
on ként 8,33 SDR. Amennyi ben a fel adó és a fu va ro zó a CMR Egyez mény 24., il let ve 26. cik kei sze rint az áru brut tó sú lyá nak a
8,33 SDR-t meg ha la dó mértékû ma ga sabb kg-onkénti kár té rí té si ér té ké ben ál la pod nak meg, akkor er re a fu var le vél be is be jegy -
zett ma ga sabb ér ték re a biz to sí tó ki zá ró lag ak kor vál lal ese ti jel leg gel, egy sze ri fe de ze tet, ha ezt az igényt a fu va ro zás meg kez -
dé se elôtt hoz zá kü lön be je len tet ték, a biz to sí tó azt el fo gad ta, vissza iga zol ta, és an nak pót dí ját elô re meg fi zet ték. A biz to sí tó té -
rí té sé nek fel sô ha tá ra azon ban eb ben az eset ben sem ha lad hat ja meg a va lós kár, il let ve a fu var esz köz höz ren delt kár ese mé -
nyen kén ti li mit mér té két.
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2.7. Amennyi ben a biz to sí tó ki fe je zett nyi lat ko za ta nél kül
lét re jött szer zô dés valamely lényeges kérdésekben
el tér je len fel té te lek tôl, a biz to sí tó a szerzôdés létre jöt -
tétôl számított ti zen öt na pon be lül írás ban ja va sol hat -
ja a szer zô dés fel té te lek nek meg fe le lô mó do sí tá sát.

2.8. Amennyi ben a szer zô dô fél a biz to sí tó mó do sí tó ja vas -
la tát nem fo gad ja el, vagy ar ra ti zen öt na pon be lül nem
vá la szol, a biztosító az elutasítástól, illetôleg a mó do -
sító ja vaslat kézhezvételétôl számított tizenöt napon be -
lül a szerzôdést harminc napra írásban fel mond hatja.

2.9. A biz to sí tó a lét re jött szer zô dés rôl köt vényt/elekt ro ni -
kus kötvényt ál lít ki.

2.10. Amennyi ben a köt vény tar tal ma a szer zô dô aján la tá -
tól el tér és az el té rést a szer zô dô kése delem nélkül
nem ki fo gá sol ja, a szer zô dés a köt vény tar tal ma sze -
rint jön lét re. E ren del ke zést lé nye ges el té ré sek re ki -
zá ró lag ak kor le het al kal maz ni, ha a biz to sí tó az el té -
rés re a szer zô dô fi gyel mét a köt vény ki szol gál ta tá sa -
kor írás ban, kü lön is fel hív ta. Ha a felhívás elmarad, a
szerzôdés az ajánlat tartalmának megfelelôen jön létre.

2.11. A szer zô dô aján la ta és an nak mel lék le tei, a biz to sí tási
köt vény, a biz to sí tás Ál ta lá nos fel té te lei, va la mint a
Kü lö nös fel té te lek, to váb bá a szer zô dô fe lek ál tal tett
nyi lat ko za tok, meg ál la po dá sok és zá ra dé kok, együt -
te sen al kot ják a biz to sí tá si szer zô dést.

3. A BIZ TO SÍ TÁ SI SZER ZÔ DÉS MÓ DO SÍ TÁ SA

3.1. Amennyi ben a biz to sí tó szer zô dés kö tés után sze rez
tu do mást a szer zô dést érin tô lé nye ges kö rül mé nyek -
rôl vagy azok vál to zá sá ról, és ezek a kö rül mé nyek a
biz to sí tá si koc ká zat je len tôs nö ve ke dé sét ered mé -
nye zik, a tu do más szer zés tôl szá mí tott ti zen öt na pon
be lül ja vas la tot te het a szer zô dés mó do sí tá sá ra, vagy
a szer zô dést har minc nap ra írás ban fel mond hat ja. Ha
a szer zô dô fél a mó do sí tó ja vas la tot nem fo gad ja el,
vagy ar ra an nak kéz hez vé te lé tôl szá mí tott ti zen öt na -
pon be lül nem vá la szol, a szer zô dés a mó do sí tó ja -
vas lat köz lé sé tôl szá mí tott har min ca dik na pon meg -
szû nik, ha a biz to sí tó er re a kö vet kez mény re a mó do -
sí tó ja vas lat meg té te le kor a szer zô dô fél fi gyel mét fel -
hív ta.

3.2. Amennyi ben a szer zô dés ha tá lya alatt szer zô dô a
szer zô dés mó do sí tá sát kez de mé nye zi, a biz to sí tó a
mó do sí tá si igényt a biztosítóhoz tör té nô be ér ke zés tôl
szá mí tott ti zen öt na pon be lül bí rál ja el.

3.3. A mó do sí tott fel té te lek sze rin ti koc ká zat vi se lés leg ko -
ráb ban a mó do sí tá si igény a biztosítóhoz tör té nô be -
ér ke zé sét kö ve tô nap nul la órá ja kor kez dôd het meg,
amennyi ben a mó do sí tást a biz to sí tó el fo gad ta.

3.4. A biz to sí tó jo go sult ar ra, hogy a szol gál ta tást be fo lyá -
so ló té nye zôk, vagy a vállalt koc ká za ti kö rül mé nyek
meg vál to zá sa ese tén ja vas la tot te gyen a biz to sí tá si
szer zô dés so ron kö vet ke zô biz to sí tá si idô sza ká ra vo -
nat ko zó mó do sí tá sá ra, amely rôl a szer zô dôt írás ban
kell tá jé koz tat nia, leg alább az év for du ló elôtt 60 nap pal.

3.5. Amennyi ben szer zô dô a biz to sí tó ál tal ja va solt vál toz -
ta tá sok kal a szer zô dést nem kí ván ja fenn tar ta ni, a
biz to sí tá si szer zô dést a biz to sí tá si idô szak vé gé re fel
is mond hat ja.

3.6. Amennyi ben szer zô dô a biz to sí tó mó do sí tá si ja vas la -
tát írás ban nem uta sít ja vissza, úgy azt a biz to sí tó el -
fo ga dott nak te kin ti.

4. A SZER ZÔ DÉS TAR TA MA

4.1. A biz to sí tá si szer zô dés ha tá ro zat lan tar ta mú, a tar ta -
mon be lü li biz to sí tá si idô szak egy év, a biz to sí tá si év -
for du ló pe dig a koc ká zat vi se lés kez dô nap ja, amely a
soron kö vet ke zô biz to sí tá si idô szak el sô nap ja is egy -
ben.

5. A BIZ TO SÍ TÁ SI SZER ZÔ DÉS MEG SZÛ NÉ SE

A biz to sí tá si szer zô dés, illetve a biztosítási fedezet részben
vagy egészben meg szûn het:

• év for du ló ra tör té nô fel mon dás sal,
• díjnemfizetéssel,
• ér dek mú lás sal,
• kö zös meg egye zés sel.

5.1. Fel mon dás

5.1.1. A szer zô dést – vagy an nak vo nat ko zó ré szét – a fe lek
írás ban, a biz to sí tá si idô szak vé gé re mond hat ják fel.
A fel mon dá si idô har minc nap. Év for du ló ra tör té nô fel -
mon dás ese tén, a szer zô dés és a biz to sí tó koc ká zat -
vi se lé se – rész ben vagy egész ben – a biz to sí tá si idô -
szak utol só nap ján, hu szon négy (24.00) óra kor meg -
szû nik.

5.2. Díjnemfizetés

5.2.1. Amennyi ben az ese dé kes biz to sí tá si dí jat nem fi ze tik
meg, a biz to sí tó – a kö vet kez mé nyek re tör té nô fi gyel -
mez te tés mel lett – a szer zô dô fe let a fel szó lí tás el kül -
dé sé tôl szá mí tott nyolcna pos pót ha tár idô tû zé sé vel a
tel je sí tés re írás ban fel hív ja. A pót ha tár idô ered mény -
te len el tel té vel a szer zô dés az ese dé kes ség nap já ra
vissza me nô ha tállyal meg szû nik, ki vé ve, ha a biz to sí -
tó a díj kö ve te lést ké se de lem nél kül bí ró sá gi úton ér -
vé nye sí ti. A szerzôdô elôzetes felhatalmazása alap ján
a biztosító – jelen pont szerinti felhívási kö tele zett sé -
gé nek – jogosult a szerzôdô által megadott e-mail
címre küldött értesítés útján eleget tenni.

5.2.2. Amennyi ben az ese dé kes díj nak csak egy ré szét fi -
zet ték meg és a biz to sí tó – a díj fi ze té si kö te le zett ség
el mu lasz tá sá ra vo nat ko zó, fen ti ek ben rész le te zett
sza bá lyok al kal ma zá sá val – ered mény te le nül hív ta fel
a szer zô dô fe let a be fi ze tés ki egé szí té sé re, a szer zô -
dés vál to zat lan biz to sí tá si összeg gel, a be fi ze tett díj -
jal ará nyos idô tar tam ra ma rad fenn.
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5.3. Ér dek mú lás

5.3.1. Amennyi ben a biztosító kockázatviselésének tartama
alatt a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se le he tet len -
né vált, vagy a biz to sí tá si ér dek – rész ben vagy egész -
ben – meg szûnt, az ér dek mú lás nap já val a biz to sí tó
adott jármûre vo nat kozó koc ká zat vi se lé se és egy ben
a biz to sí tá si szer zô dés vo nat ko zó ré sze is – biz to sí tá -
si ese mény be kö vet ke zé se nél kül – meg szû nik. A biz -
to sí tót eb ben az eset ben az ér dek mú lás sal meg szûnt
fe de zet tekin te tében az érdekmúlás napjáig járó díj il -
leti meg.

5.3.2. Je len szer zô dés szem pont já ból ér dek mú lás nak mi nô -
sül kü lö nö sen pél dá ul va la mely nyil ván tar tás ba vett
fu var esz köz el adá sa, for ga lom ból va ló ki vo ná sa,
nem zet kö zi áru fu va ro zói te vé keny ség meg szün te té -
se, bér le ti szer zô dés le já ra ta.

5.4. Kö zös meg egye zés

5.4.1. Jelen biz to sí tá si szer zô dés a fe lek kölcsönös megál -
la podásával bármikor megszüntethetô. Ilyen esetben
a biztosítót a megszûnés napjáig járó díj illeti meg.

6. A KOC KÁ ZAT VI SE LÉS KEZ DE TE

6.1. A biz to sí tó koc ká zat vi se lé sé nek (ve szély vi se lé sé nek)
kez de te az az idô pont, amely tôl kez dô dô en a biz to sí -
tó át vál lal ja a biz to sí tá si szer zô dés ben meg ha tá ro zott
koc ká za to kat. Koc ká zat vi se lés ki zá ró lag ér vé nye sen
lét re jött szer zô dés ese té ben in dul hat meg.

6.2. A biztosító kockázatviselésének legkorábbi kezdete
az aján lat alá írá sát kö ve tô nap nul la (0.00) órá ja,
amennyiben a felek ha lasztott kockázatviselésben kü -
lön nem állapodtak meg, fel té ve, hogy az aján la tot an -
nak beérkezésétôl számított 15 napon belül a biz to sí -
tó változatlan tartalommal el fo gad ta vagy ar ra nem
nyi lat ko zott.

6.3. Ha lasz tott koc ká zat vi se lés ese tén a biz to sí tó koc ká zat -
vi se lé sé nek kez de te az aján la ton fel tün te tett idô pont,
de a kockázatviselés ki zá ró lag csak ab ban az eset ben
indulhat meg, ha a biz to sí tá si szer zô dés lét re jön.

6.4. A je len szer zô dés ben re giszt rált egyes fu var esz kö zö -
kön szál lí tott áru vo nat ko zá sá ban a biz to sí tó koc ká -
zat vi se lé se ak kor kez dô dik, ami kor a fu va ro zó a kül -
de ményt nem zet kö zi fu va ro zás cél já ból a fel adó tól –
ér vé nye sen ki töl tött és a feladó által ellenjegyzett fu -
var le vél el le né ben – át vet te, tart a fu va ro zás szo ká sos
le bo nyo lí tá sa alatt – be le ért ve a szük ség sze rû vá ra -
ko zá so kat, eset le ges át ra ká so kat – és ak kor vég zô -
dik, ami kor azt a cím zett nek, vagy a cím zett vagy más
ren del ke zés re jo go sult uta sí tá sa alap ján azt ki szol -
gál tat ta, de leg ké sôbb a fu va ro zá si szer zô dés, je len
biz to sí tá si szer zô dés koc ká zat vi se lé sé nek vé gét meg
nem ha la dó meg szû né sé ig.

6.4.1. Je len fel té te lek sze rint nem mi nô sül a fu va ro zás szo -
ká sos le bo nyo lí tá sa alat ti vá ra ko zás nak, így a biz to sí -
tá si fe de zet sem ter jed ki azok ra a ká rok ra, ame lyek

kü lö nö sen az aláb bi okok mi at ti ál lás idôk tar ta ma alatt
kö vet kez nek be:

a) a fu va ro zó az áru át vé te lét kö ve tô en a fu va ro zás
tel je sí té se cél já ból nem in dult el, a le ra kó hely re
tör té nô köz le ke dést nem kezd te meg,

b) a meg kez dett áru szál lí tás ren des fo lya ma tát a fu -
va ro zás sal já ró szo ká sos vá ra ko zá si okok tól (pl.
kö te le zô pi he nô idô, áru át adás sal, át vé tel lel kap -
cso la tos ad mi niszt rá ció, ügy in té zés, sze mé lyes
szük ség le tek stb.) el té rô ok ból meg sza kí tot ta, ki -
vé ve, ha ezek re va la mely, a fu va ro zó ha tás kö rén
kí vül esô, az áru át vé te lé nek idô pont já ban még
nem is mert, a szál lí tás tar ta ma alatt fel me rü lô
kény sze rí tô kö rül mény mi att ke rült sor.

6.4.2. Az át vé tel idô pont já nak a fu var le vél ki ál lí tá sá nak pon -
tos idô pont ját kell te kin te ni, a ki szol gál ta tás (át adás)
idô pont já nak pe dig a fu var le vél re fel ve ze tett elis mer -
vény ki ál lí tá sá nak pon tos idô pont ját.

6.4.3. A jár mû má sik szál lí tó esz köz be – Ro/Ro komp ha jó ra,
vagy Ro/La vas úti sze rel vény be – va ló be ra ká sa vá -
ra ko zá si idô nek mi nô sül.

7. DÍJ FI ZE TÉS, PÓT DÍJ

7.1. A biz to sí tás dí ját a biz to sí tó biz to sí tá si idô sza kon ként
ha tá roz za meg. A KöBE CMR biz to sí tá sa éves dí jú.
Az éves díj ne gyed éves, fél éves részletekben, vagy
600 ezer forintot meghaladó éves díj esetén havonta
is fi zet he tô. A díjfizetési gya ko ri sá g az aján la ton és a
biz to sí tá si köt vé nyen ke rül meg ha tá ro zás ra.

7.2. A biz to sí tás éves dí ja a nem zet kö zi áru fu va ro zás ban
részt ve vô és a biz to sí tá si szer zô dés ben (aján la ton és
köt vé nyen) rend szá mon ként nyil ván tar tott, jár mû ven -
ként, sze rel vé nyen ként, a te her bí rás, a fel épít mény, a
szál lí tott áruk jel le ge, a vá lasz tott ön ré sze se dés és a
kár té rí té si li mit fi gye lem be vé te lé vel, va la mint a zá ra -
dé kok ban rög zí tett spe ci á lis koc ká za tok pót dí ja i nak fi -
gye lem be vé te lé vel, a jár mû vek, il let ve a sze rel vé nyek
db-szá ma alap ján ke rül meg ha tá ro zás ra.

7.3. A biztosítási díjat valamennyi rakfelülettel rendelkezô,
biztosításra feladott jármû- vagy szerelvényegységre
meg kell fizetni.

7.4. A szer zô dés tar ta ma alatt fe de zet be vont jár mû vek
idô ará nyos díja a módosított kockázatviselés elsô
napján esedé kes.

7.5. A biz to sí tá si idô szak alatt a fe de zet bôl ki vont jár mû -
vek, sze rel vé nyek ko ráb ban meg fi ze tett biz to sí tá si díja
a ki vo nás nap já ig il le ti meg a biz to sí tót, a fenn ma ra dó
biz to sí tá si díj idô ará nyos ré szét a biz to sí tó vissza fi zeti
a szer zô dô nek.

7.6. Szer zô dô kö te les a köt vé nyen meg ha tá ro zott biz to sí -
tá si dí jat a szer zô dés sze rin ti gya ko ri ság gal és díj fi ze -
té si mó don, leg ké sôbb az ese dé kes ség idô pont já ban
meg fi zet ni.
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7.7. Szer zô dô jo go sult az ál ta la a szer zô dés kö tés kor,
vagy a szer zô dés tar ta ma alatt vá lasz tott díj fi ze té si
gya ko ri sá got és díj fi ze té si mó dot meg vál toz tat ni. A
szer zô dô ál tal írás ban be nyúj tott mó do sí tá si igényt a
biz to sí tó leg ko ráb ban a mó do sí tá si igény – a bizto sí -
tó hoz tör té nô – be ér ke zé sét kö ve tô har min ca dik nap
utá ni el sô ese dé kes ség kor ér vé nye síti.

7.8. A biz to sí tás el sô dí ja a kockázatviselés megkezdé sé -
nek napján ese dé kes.

7.9. A biz to sí tás foly ta tó la gos dí ja min dig an nak az idô -
szak nak az el sô nap ján ese dé kes, amely re a díj, vagy
díj rész let vo nat ko zik.

7.10. A soron kö vet ke zô biz to sí tá si idô szak ra vo nat ko zó dí -
jat a biz to sí tó kö te les a biz to sí tá si idô szak meg kez dé -
se elôtt leg alább hat van nap pal, írás ban a szer zô dô
tu do má sá ra hoz ni.

7.11. Amennyi ben a szer zô dô a biz to sí tó ál tal ja va solt dí jon
a szer zô dést a soron következô idôszakra nem kí ván ja
fenn tar ta ni, a biz to sí tá si szer zô dést a biz to sí tá si idô -
szak vé gé re fel is mond hat ja.

Amennyi ben a szer zô dô a díj eme lés re vo nat ko zó szer -
zô dés mó do sí tást írás ban nem uta sít ja vissza, úgy azt
a biz to sí tó el fo ga dott nak te kin ti.

7.12. Biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se ese tén a biz to sí -
tó követelheti a biztosítási idôszak végéig járó tel jes
díj meg fi ze té sét.

7.13. A folytatólagos díj meg nem fizetésével meg szûnt biz -
to sí tá si szer zô dést, a biz to sí tá si díj utólagos, a szer -
zôdés megszûnését kö vetô meg fi ze té se nem he lye zi
új ra ha tály ba.

7.14. A szer zô dés meg szû né sét kö ve tô százhúsz na pon
be lül a fe lek a szer zô dést kö zös meg egye zés sel, az
el ma radt díj meg fi ze té sét kö ve tô en, új ra ér vény be he -
lyez he tik (re ak ti vá lás).

7.15. A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se az új ra ér vény be he lye -
zés és a díj utó la gos meg fi ze té se ré vén sem ter jed ki
a szer zô dés meg szû né se és az új ra ér vény be he lye -
zé sé nek idô pont ja kö zött el telt idô szak ra.

8. BIZ TO SÍ TÁ SI ÖSSZEG, LIMIT,
A TÉRÍTÉS FELSÔ hATÁRA

8.1. A biz to sí tó káreseményekénti té rí té sé nek fel sô ha tá ra
a CMR Egyez mény ben meg ha tá ro zott – a fu va ro zott
kül de mény hi ány zó, il let ve sé rült ré szé nek brut tó sú -
lya sze rin ti – ki log ram mon ként 8,33 SDR, de leg fel -
jebb a vo nat ko zó biz to sí tá si összeg.

8.2. A biz to sí tá si szer zô dés biz to sí tá si össze gei há rom
szin ten ha tá ro zód nak meg, ame lyek az aláb bi ak:

• biz to sí tá si ese mény szin tû li mit,
• fu var esz köz szin tû, káreseményenkénti li mit,
• szer zô dés szin tû, idôszaki li mit.

8.3. A vonatkozó biztosítási összeg minden esetben a biz-
tosító térítésének felsô határa, amely az alábbi szabá-
lyok figyelembe vé telével kerül megállapításra.

8.4. Biztosítási esemény szintû limit

8.4.1. Amennyi ben az adott biz to sí tá si ese mény kap csán a
szer zô dés tar tal maz biz to sí tá si ese mény szin tû biz to -
sí tá si összeg kor lá tot (li mi tet) a biz to sí tó té rí tés nek
ma xi mu ma ez a biz to sí tá si összeg.

8.4.2. A Kü lö nös fel té te lek ben rész le te zett kár el há rí tás, fu va -
ro zá si ké se de lem és kon té ner sé rü lés biz to sí tá si ese -
mé nyek vo nat ko zá sá ban a biz to sí tá si szer zô dés a
biz to sí tá si fel té te lek ben és köt vény ben is rész le te zett
biz to sí tá si ese mény szin tû li mi tet tartalmaz.

8.5. Fuvareszköz szintû, káreseményenkénti limit

8.5.1. Amennyi ben az adott biz to sí tá si ese mény hez nem
tar to zik konkrét ese mény szin tû li mit, a biz to sí tó té rí -
tés nek fel sô ha tá ra a CMR Egyez mény ben meg ha tá -
ro zott – a fu va ro zott kül de mény hi ány zó, il let ve sé rült
ré szé nek brut tó sú lya sze rin ti – ki log ram mon ként 8,33
SDR, de leg feljebb a fu var esz köz szin tû, kár ese mé -
nyen kén ti li mit.

8.5.2. A fuvareszközhöz rendelt káreseményenkénti limit a
biztosítási ajánlaton, illetve a biz to sí tá si köt vé nyen
rendszámon ként (jár mû ven ként/sze rel vé nyen ként)
kü lön-kü lön EUR-ban vagy USD-ben meg ha tá ro zott
összeg, amely a biz to sí tó kár ese mé nyen kén ti kártérí té -
si kötelezett sé gének fel sô ha tá ra, ideértve az értékbe -
val lással történô fuvarozásokat is.

8.5.3. Amennyi ben a fel adó és a fu va ro zó a CMR Egyez -
mény 24., il let ve 26. cik kei sze rint az áru brut tó sú lyá -
nak ma ga sabb kg-onkénti kár té rí té si ér té ké ben ál la po -
dik meg, a ki log ram mon ként 8,33 SDR-t meg ha la dó –
fu var le vél be is be jegy zett – ér ték re a biz to sí tó ki zá ró lag
ak kor vál lal fe de ze tet, ha az igényt a fu va ro zás meg -
kez dé se elôtt hoz zá be je len tet ték, a biz to sí tó azt el fo -
gad ta, vissza iga zol ta, és an nak pót dí ját meg fi zet ték. A
biz to sí tó té rí té sé nek fel sô ha tá ra eb ben az eset ben is
a fu var esz köz höz ren delt kár ese mé nyen kén ti li mit.

8.6. Szerzôdés szintû, idôszaki limit

8.6.1. Egy tel jes biz to sí tá si idô szak és a szer zô dés ben sze -
re pel te tett va la mennyi jár mû vo nat ko zá sá ban a kár ki -
fi ze té sek össze ge nem ha lad hat ja meg a szer zô dés -
szin tû, idôszaki li mit mér té két.

8.6.2. Az egyes fu var esz kö zök höz té te le sen ren delt biz to sí -
tá si össze ge ken (fuvareszköz szintû, káreseményen -
kén ti limit) túl, a szer zô dés egy, a szer zô dés ben biz -
to sí tott va la mennyi jár mû re/sze rel vény re együt te sen
vo nat ko zó a tel jes biz to sí tá si idô szak ban ki fi zet he tô,
ma xi má lis kár té rí té si li mit re vo nat ko zó, EUR-ban
vagy USD-ben rögzített biz to sí tá si össze g korlátot is
tar tal maz, amely az aján la ton, köt vé nyen ke rül fel tün -
te tés re.
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8.7. A szer zô dés szin tû, idô sza ki li mit össze ge az ugyan -
azon biz to sí tá si idô szak ban be kö vet ke zett biz to sí tá si
ese mény mi att ki fi ze tett összeg gel csök ken, a biz to sí -
tá si összeg ere de ti ér ték re tör té nô fel töl té se az adott
biz to sí tá si idô sza kon be lül nem le het sé ges, a szer zô -
dés a csök ken tett összeg gel ma rad ha tály ban, a fo lyó
biz to sí tá si idô szak vé gé ig.

8.8. Az EUR-ban vagy USD-ben meg adott biz to sí tá si
össze ge ket, li mi te ket a biz to sí tó a biz to sí tá si ese -
mény be kö vet ke zé sé nek nap ján ér vé nyes MNB kö -
zép ár fo lyam alap ján ve szi fi gye lem be.

9. ÖN RÉ SZE SE DÉS

9.1. A szer zô dés fel té te lei sze rint vo nat ko zó ön részt a biz -
to sí tó a kár ese mé nyen kén ti kár té rí tés össze gé bôl
min den eset ben le von ja.

9.2. Je len biz to sí tá si szer zô dés a szer zô dô ál tal szer zô -
dés kö tés kor vá lasz tott li mit össze gek hez, fu var esz köz
tí pu sok hoz és a kü lön bö zô biz to sí tá si ese mé nyek hez
tar to zó, a szál lí tott áru fé le sé gek alap ján – az eset le -
ges egyéb pót dí jas koc ká za tok fi gye lem be vé te lé vel –
a biz to sí tó ál tal elô re meg ha tá ro zott ön rész kom bi ná -
ci ó val köt he tô.

9.3. A szer zô dô ál tal vá lasz tott és a szer zô dés ben ki ala kí -
tott koc ká za ti fel té tel rend szer hez tar to zó konk rét ön -
rész-kom bi ná ció összeg sze rû ér té ke it a biz to sí tá si
szer zô dés (aján lat, köt vény) tar tal maz za.

9.4. A szer zô dés kö tés kor ki ala kí tott ön rész sé ma leg ko ráb -
ban a biz to sí tá si év for du lón mó do sít ha tó. Az ön rész mó -
do sí tá sá ra mind két fél ja vas la tot te het, írás ban a biz to -
sí tá si év for du lót leg alább hat van nap pal meg elô zô en.

10. A SZER ZÔ DÔ / BIZ TO SÍ TOTT
KÖTELEZETTSÉGEI

TájékozTaTási kö Te le zeTT ség

10.1. Amennyiben a szerzôdést nem a biztosított köti, a biz -
to sítási esemény bekövetkezéséig vagy a biztosított
belépéséig a szerzôdô fél a hozzá intézett nyilatkoza -
tok ról és a szerzôdésben bekövetkezett változásokról
köteles tájékoztatni a biztosítottat.

közlési kö Te le zeTT ség

10.2. A szer zô dô és a biz to sí tott kö te les szer zô dés kö tés kor
a biz to sí tás el vál la lá sa szem pont já ból lé nye ges vala-
mennyi olyan információt, körülményt a biztosítóval kö -
zölni, amelyet ismertek vagy ismerniük kellett. Lé nye -
ges nek te kint he tô mind az az információ, adat, kö rül -
mény, ame lyek re vo nat ko zó an a biz to sí tá si aján la ton,
il let ve az ah hoz kap cso ló dó adat la pon, nyilatkozaton
kér dés sze re pel, még akkor is, ha a megadott adatok,
információk üz leti titkot képeznek. A biztosító kérdé-
seire írásban adott, a való ságnak megfelelô és teljes
körû válaszok kal a szer zô dô/biztosított fél közlési kö -
telezett sé gé nek eleget tesz.

10.3. A kö zölt ada tok és in for má ci ók el len ôr zé sét a biz to sí -
tó ré szé re le he tô vé kell ten ni, az el len ôr zé si le he tô ség
vi szont nem men te sí ti a szer zô dôt és a biz to sí tot tat a
köz lé si kö te le zett ség alól.

10.4. A köz lé si kö te le zett ség egya ránt ter he li a szer zô dô fe -
let és a biz to sí tot tat. Egyi kük sem vé de kez het olyan
kö rül mény, vagy vál to zás nem-tu dá sá val, ame lyet bár -
me lyi kük el mu lasz tott a biz to sí tó val kö zöl ni, vagy neki
be je len te ni, no ha ar ról tud nia kel lett és az köz lés re,
be je len tés re kö te les lett vol na.

10.4.1. Je len szer zô dés szem pont já ból ki fe je zet ten köz lé si
kö te le zett ség nek mi nô sül a CMR Egyez mény 24., il let -
ve 26. cik kei sze rin ti 8,33 SDR-t meg ha la dó – a fu var -
le vél be is be jegy zett – ún. ér ték be val lá sos fu va ro zás.

Vál To zásbe je len Té si kö Te le zeTT ség

10.5. A szer zô dô és biz to sí tott kö te les a fo lya mat ban lé vô
szer zô dés koc ká zat vi se lé se szem pont já ból lé nye ges
kö rül mé nyek vál to zá sát 2 mun ka na pon be lül, írás ban
be je len te ni a biz to sí tó nak. Lé nye ges nek te kint he tô va -
la mennyi olyan adat, in for má ció, ame lyet a biz to sí tá si
szer zô dés, il let ve an nak kap cso ló dó do ku men tu mai
(pl. aján lat, adat lap, nyi lat ko zat, köt vény stb.) tar tal -
maz nak, kü lö nös te kin tet tel az aláb bi ak ra:

• szer zô dô/biz to sí tott te lep helycí mé nek, le ve le zé si cí -
mé nek meg vál to zá sa,

• va la mely biz to sí tott jár mû fel épít mény jel le gé nek ha -
tó sá gi en ge déllyel tör té nô meg vál to zá sa,

• va la mely biz to sí tott jár mû va gyon vé del mé ben – a
szer zôdéskori ál la pot hoz ké pest – be kö vet ke zett
vál  to zása,

• va la mely biz to sí tott fu var esz köz/sze rel vény for ga -
lom ból tör té nô ki vo ná sa,

• új fu var esz köz/sze rel vény üzem be ál lí tá sa,
• a biz to sí tott ál tal foly ta tott te vé keny ség kö rül mé nyei -

nek, pro fil já nak je len tôs vál to zá sa,
• a szer zô dés ben fe de zett koc ká zat ra kö tött, to váb bi

biz to sí tá si szer zô dés lét re jöt te,
• biz to sí tott vál lal ko zás sal szem ben csôd- és/vagy fel -

szá mo lá si- és/vagy vég el szá mo lá si el já rás megin dí -
tá sa.

közlési, VálTozásbejelenTési kö Te le zeTT ség megszegése

10.6. A közlésre vagy vál to zásbe je len tés re irá nyu ló kö te le -
zett ség meg sér té se ese té ben a biz to sí tó kö te le zett sé -
ge nem áll be, ki vé ve, ha bi zo nyít ják, hogy az el hall -
ga tott, vagy be nem je len tett kö rül ményt a biz to sí tó
szer zô dés kö tés kor is mer te, vagy az nem ha tott köz re
a biz to sí tá si ese mény be kö vet kez té ben.

kár meg elô zé si kö Te le zeTT ség

10.7. Szerzôdô/biz to sí tott kö te les a tô le tel he tô mó don min -
dent meg ten ni a kár ese mé nyek meg elô zé se, elkerü -
lé se cél já ból, kü lö nös te kin tet tel az aláb bi ak ra:

a) A szál lí tá sok meg kez dé se elôtt kö te les gon dos kod -
ni ar ról, hogy a – fu va ro zan dó áru ter mé sze tét, va -
la mint a fu var fe la dat el lá tá sát be fo lyá so ló összes
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egyéb kö rül mé nye ket is fi gye lem be vé ve – a fu var -
esz köz a fu va ro zás so rán elô re lát ha tó idô já rá si kö -
rül mé nyek nek, út vi szo nyok nak és egyéb vár ha tóan
köz re ha tó té nye zôk nek, va la mint a KRESZ sza bá -
lyai sze rin ti üze mel te té si és mû sza ki, köz le ke dés -
biz ton sá gi elô írá sok nak meg fe le lô le gyen.

b) A szál lí tá sok meg kez dé se elôtt kö te les gon dos kod -
ni ar ról, hogy a szál lí tan dó áru/ra ko mány rak fe lü -
le ten tör té nô el he lye zé se és rög zí té se szak sze rû
és biz ton sá gos le gyen, egy ben fe lel jen meg a ra -
ko mány rög zí tés re, il let ve a rög zí tés hez hasz nált
esz kö zök re, fel sze re lé sek re vo nat ko zó ha tó sá gi
elô írá sok nak, jog sza bá lyok nak és szab vá nyok nak
(pl. MSZ EN 12640:2000 stb.).

c) A szál lí tá sok meg kez dé se elôtt kö te les gon dos -
kod ni ar ról, hogy a to váb bí tan dó áru, fel vé tel re,
fu va ro zás ra al kal mas ál la pot ban le gyen.

d) A biz to sí tott kö te les az ál ta la foly ta tott te vé keny -
ség re vo nat ko zó jog sza bá lyi és egyéb ha tó sá gi
elô írá sok és sza bá lyok be tar tá sá ról és be tar ta tá -
sá ról gon dos kod ni.

e) A biz to sí tott kö te les a fu va ro zá si te vé keny ség so -
rán a gaz da sá gos sá got és a kül de mény biz ton sá -
gát szem elôtt tar ta ni, a kül de mény to váb bí tá sát
ezen szem pon tok fi gye lem be vé te lé vel vé gez ni. A
gaz da sá gos ság ma gá ban fog lal ja az áru to váb bí -
tás gyor sa sá gát, il let ve a fu va ro zá si költ sé gek mi -
ni ma li zá lá sát. A biz ton ság ra va ló tö rek vés kö ve tel -
mé nye azt je len ti, hogy a fu va ro zó nak a te vé keny -
ség el lá tá sa so rán meg fe le lô gon dos ság gal kell
el jár nia, a kül de ményt meg kell óv nia a sé rü lés tôl,
ron gá lás tól, el ve szés tôl.

f) A biz to sí tott fu va ro zá si te vé keny sége so rán min -
den kor kö te les ügyel ni a biz to sí tott sze rel vény (kü -
lö nö sen a raktér) szak sze rû le zá rá sá ra, a jár mû
szük ség sze rû el ha gyá sa ese tén kö te les an nak ôr -
zé sé rôl gon dos kod ni.

g) Amennyi ben a fu va ro zó olyan uta sí tást kap, vagy
a fu va ro zá si te vé keny ség so rán olyan kö rül mény
áll elô, amely ve szé lyez te ti a fu va ro zás gaz da sá -
gos, gyors és biz ton sá gos tel je sí té sét, kö te les er -
re a fel adó vagy a ren del ke zés re jo go sult fi gyel mét
fel hívni.

h) A fu va ro zott áru ki szol gál ta tá sát meg elô zô en a
biz to sí tott vagy kép vi se lô je kö te les meg gyô zôd ni
a szol gál ta tás ra jo go sult vagy kép vi se lô je sze -
mély azo nos sá gá ról.

i) FÁK or szá gok te rü le té re tör té nô szál lí tás ese tén a
szer zô dô/biz to sí tott kö te les két so fôr rel el lát ni a
fu var fe la da tot, meg ál lás, par ko lás ki zá ró lag az
útvonaltervben szerepeltetett, vagy más ôr zött
par ko ló ban le het sé ges.

kár eny hí Té si kö Te le zeTT ség

10.8. A biz to sí tott a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sét kö -
ve tô en kö te les a tô le tel he tô mó don min dent meg ten -
ni a be kö vet ke zett ká rok eny hí té sé re, kü lö nös te kin -
tet tel az aláb bi ak ra:

a) Szer zô dô/biz to sí tott kö te les min den tu do má sá ra
ju tott kárt ha la dék ta la nul, írás ban be je len te ni a biz -
to sí tó nak. Kö te les to váb bá a ren del ke zés re ál ló
és a kár ese mény re vo nat ko zó va la mennyi ok má -

nyát a biz to sí tó nak ha la dék ta la nul meg kül de ni (fu -
var le vél, kár ese mé nyek kel kap cso la tos le ve le zés,
áru szám la, packing-list, kár jegy zô könyv, hely szí ni
jegy zô könyv stb.).

b) Szer zô dô/biz to sí tott kö te les a kár eny hí té sé rôl, el -
há rí tá sá ról gon dos kod ni. Kö te les to váb bá a biz to -
sí tó szá má ra va la mennyi fel vi lá go sí tást, ok mányt
meg ad ni, amely a kár mér té ké nek meg ál la pí tásá -
hoz ren del ke zés re áll.

c) Szer zô dô/biz to sí tott a kár mér té ké nek meg ál la pí -
tá sá hoz ki zá ró lag a biz to sí tó elô ze tes hoz zá já ru -
lá sá val jo go sult kárbiztost igény be ven ni.

d) Szer zô dô/biz to sí tott a biz to sí tó elô ze tes be le egye -
zé se nél kül nem jo go sult az adott kár ese mény hez
tar to zó – ön részt meg ha la dó mér té kû – kö te le -
zett ség el is me ré sé re.

e) Szer zô dô/biz to sí tott kö te les ha la dék ta la nul ér te sí -
te ni a biz to sí tót, amennyi ben tu do má sá ra jut, hogy
a ren del ke zés re jo go sult egyál ta lán nem, vagy
csak értékcsökkentve haj lan dó át ven ni az árut –
le he tô sé get ad va ez zel a biz to sí tó nak az eset le -
ges kár eny hí té si, kár meg ál la pí tás ban va ló köz re -
mû kö dés re.

f) Szer zô dô/biz to sí tott kö te les a biz to sí tó szá má ra a
har ma dik fél lel szem be ni vissz ke re se ti igé nyek ér -
vé nye sí té sé nek le he tô sé gét biz to sí ta ni és az eh -
hez szük sé ges va la mennyi ere de ti ok mányt, bi -
zony la tot a biz to sí tó ren del ke zésé re bo csá ta ni.

g) A hû tés hi á nyos sá gá ra vissza ve zet he tô ká rok
ese té ben a biz to sí tott nak iga zol nia kell a fu va roz -
ta tó ál tal elô írt teremhômérsékletet, a be ra ko dás-, il -
let ve kirakodáskori mag- és te rem hô mér sék le tet.

szol gál Ta Tás igény lé se

10.9. Szer zô dô/biz to sí tott a biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le -
zett sé gé nek tel je sí té sé hez a kár ese mény bekövet -
kez tét iga zo ló, va la mint a szol gál ta tás ra va ló jo go sult -
ság és a szol gál ta tá si összeg pon tos meg ál la pí tás á -
hoz szük sé ges aláb bi ok ira to kat és do ku men tu mo kat
kö te les a biz to sí tó ren del ke zé sé re bo csá ta ni:

a) hiánytalanul és teljes körûen kitöltött kárbejelentô
lapot,

b) CMR fu var le vél (szállítólevél, fuvarmegbízás) ren -
del ke zés re jo go sult sá got iga zo ló, le he tô ség sze -
rint ere de ti pél dá nyát,

c) gyûj tô áruk ese tén CMR-t, ra ko mány jegy zé ket,
d) T-okmány másolátát,
e) kár ese mény ben érin tett gép jár mû (sze rel vény) for -

gal mi en ge dé lye i nek má so la tát,
f) káreseményben érintett gépjármû vezetôjének ve -

zetôi engedély másolatát,
g) áru szám lát, ke res ke del mi szám lát, ja ví tá si szám lát,
h) té te le sen meg bon tott, összeg sze rû kár igényt, a fel -

me rü lés devizanemében, és a bruttó kg súlyá ban,
i) a ká ro sult tal foly ta tott va la mennyi le ve le zés má so -

la tát,
j) a kárbiztosi je len tést (amennyi ben ilyen ké szült),
k) a gép jár mû ve ze tô meg hall ga tá si jegy zô köny vét,
l) a fu var fe la dat ra vo nat ko zó bel sô uta sí tást,
m) a szál lí tott áru nem meg fe le lô hô mér sék le ten tar -

tá sá val össze füg gés be hoz ha tó ká rok ese tén a
thermográfot (thermoscriptet) és/vagy hû tô la pot,
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n) a ma rad vány áru hasz no sí tá sá nak vagy meg sem -
mi sí té sé nek iga zo lá sát (pl. megsemmisítési jegy -
zôkönyv, megsemmisítési számla, fotók, amennyi -
ben ilyen készült),

o) tény meg ál la pí tó jegy zô köny vet,
p) jog át ru há zó, jog le mon dó nyi lat ko za tot (kü lö nö sen

szál lít mány biz to sí tó vissz ke re se te ese tén),
q) tûz, lo pás, rab lás, köz le ke dé si ba le set ese tén a

rend ôr sé gi/hatósági fel je len tést/iga zo lást és az el -
já rást le zá ró ha tá ro za tot,

r) fu va ro zá si meg bí zást,
s) RoRo / RoLa kár ese tén a vissz ke re set ered mé -

nyes le foly ta tá sá hoz szük sé ges do ku men tu mo kat
és ok má nyo kat.

10.10. Az igényér vé nye sí tés hez szük sé ges fen ti ek ben fel so -
rolt do ku men tu mo kat min den eset ben ma gyar nyel ven
kell a biz to sí tó ren del ke zé sé re bo csá ta ni. Amennyi ben
va la mely, a kár igény ér vé nye sí té sé hez szük sé ges
do ku men tum ma gyar nyel ven nem áll ren del ke zés re,
an nak for dí tá si költ sé ge az igény ér vé nye sí tô jét ter -
he li.

10.10.1. A biz to sí tó szol gál ta tá sa tel je sí té sé nek ese dé kes -
sé gét csak olyan ok irat be mu ta tá sá tól te he ti füg gô vé,
amely a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé nek iga zo -
lá sá hoz, il let ve a tel je sí ten dô szol gál ta tás mér té ké nek
meg ha tá ro zá sá hoz szük sé ges. A biz to sí tá si szol gál ta -
tás tel je sí té sé nek ese dé kes sé gét a be je len tett biz to -
sí tá si ese mény te kin te té ben in dult sza bály sér té si el já -
rás jog erôs be fe je zé sé hez, illetve a bün te tô el já rás nak
a bí ró ság jog erôs ügy dön tô ha tá ro za tá val vagy vég le -
ges sé vált nem ügy dön tô vég zé sé vel tör té nô be fe je -
zé sé hez, va la mint az ügyész ség nek vagy a nyo mo zó
ha tó ság nak a fel té te les ügyé szi fel füg gesz tés vagy
köz ve tí tôi el já rás cél já ból tör té nô fel füg gesz tés rôl szó -
ló, il let ve to váb bi jog or vos lat tal nem tá mad ha tó el já -
rást meg szün te tô ha tá ro za ta meg ho za ta lá hoz a biz to -
sí tó nem köt he ti.

kár be je len Té si kö Te le zeTT ség

10.11. A biz to sí tá si ese mény (kár ese mény) be kö vet ke zé se
ese tén a biz to sí tott (gép jár mûve ze tô) a tu do más ra ju -
tást kö ve tô en, haladéktalanul kö te les ér te sí te ni a biz -
to sí tót egy ben le he tô vé kell ten ni a kár be je len tés tar -
tal má nak el len ôr zé sét.

10.12. A biz to sí tó kö te le zett sé ge nem áll be, ha a szer zô dô
fél, il let ve a biz to sí tott a biz to sí tá si ese mény be kö vet -
ke zé sét 2 munkapon be lül nem je len ti be a biz to sí tó -
nak és emi att a szol gál ta tá si kö te le zett ség szem pont -
já ból lé nye ges kö rül mény ki de rít he tet len né vá lik.

együTT mû kö dé si kö Te le zeTT ség

10.13. A biz to sí tott ak kor is kö te les ha la dék ta la nul ér te sí te ni
a biz to sí tót, ha tu do má sá ra jut, hogy a ren del ke zés re
jo go sult egyál ta lán nem, vagy csak értékcsökkentve
haj lan dó át ven ni az árut. Ilyen eset ben a biz to sí tott
kö te les az igény jo go sult, ren del ke zés re jo go sult sze -
méllyel kö zö sen tény meg ál la pí tó jegy zô köny vet fel ven -
ni, vagy a tény meg ál la pí tást rög zí te ni a fu var le vé len.

10.14. Amennyi ben az igény jo go sult kár igé nyét a biz to sí tott
el uta sít ja és a ká ro sult az ügyet pe res út ra te re li, a
szer zô dô/biz to sí tott kö te le zett sé ge a biz to sí tó ér te sí té -
se ab ból a cél ból, hogy a per vi tel lel kap cso la tos el já -
rás ban a biz to sí tott és a biz to sí tó egyet ér tô en jár has sa -
nak el. A biz to sí tott kö te le s a per vi telt a biz to sí tó nak át -
en ged ni, a per vi tel költ sé gei a biz to sí tót ter he lik.

10.15. Mind azon kö vet kez mé nyi ká rok me lye ket a szer zô dô/
biz to sí tott vagy tel je sí té si se gé dei a káreseménnyel
kap cso la tos in for má ci ók, ok má nyok ké se del mes át -
adá sá val vagy vissza tar tá sá val okoz tak, a biz to sí tot -
tat ter he lik.

megTéríTési igény

10.16. A biztosítót az általa megtérített kár mértékéig meg té -
rítési igény illeti meg a károkozóval szemben, kivéve,
ha a károkozó a biztosítottal közös háztartásban élô
hozzátartozó.

10.17. A biz to sí tott kö te les a fu va ro zás ba be vont har ma dik
fél lel szem be ni meg té rí té si igény ér vé nye sít he tô sé gét
biz to sí ta ni, az eh hez szük sé ges va la mennyi ere de ti
ok mányt, bi zony la tot a biz to sí tó ren del ke zé sé re bo -
csá ta ni.

a bizTosíToTT VagyonTárgy megkerülése

10.18. Amennyi ben a biz to sí tott va gyon tárgy megkerül, a biz -
tosított/károsult arra igényt tarthat. Ebben az esetben
azonban a biztosító által teljesített szolgáltatási
össze get vissza kell téríteni.

11. A BIZ TO SÍ TÓ KÖTELEZETTSÉGEI

TájékozTaTási kö Te le zeTT ség

11.1. A biz to sí tó kö te les a szer zô dôt és/vagy biz to sí tot tat
tá jé koz tat ni:

a) a szer zô dés ada ta i ról – a szerzôdô ilyen irányú
megkeresésekor, haladéktalanul;

b) a be je len tett ká rok ren de zé sé nek stá tu szá ról – a
károsult ilyen irányú megkeresésekor, haladékta -
la nul, illetve a kárrendezés tartama alatt, rendsze -
resen;

c) a fo lya mat ban lé vô kár ki fi ze té sek rôl, il let ve ezek
eset le ges aka dá lya i ról – az akadály felmerü lé se -
kor haladéktalanul.

szol gál Ta Tá si kö Te le zeTT ség

11.2. A biz to sí tá si szer zô dés ben (aján la ton, köt vény ben)
meg ha tá ro zott biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se
ese tén a biz to sí tó meg té rí ti a ká ro sult ká ra it a CMR
Egyezményben rögzített – a fuvarozott küldemény
hiányzó, illetve sérült részének bruttó súlya szerinti –
kilogrammonként 8,33 SDR mértékig, de legfeljebb a
kár ese mény idô pont já ban ér vé nyes és az adott ese -
mény hez ren delt ká ron kén ti li mit szintjéig, az adott
biz to sí tá si idô szak ra meg ha tá ro zott éves li mit ter hé re
tett eset le ges ko ráb bi ki fi ze té sek fi gye lem be vé te lé vel.
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11.3. A káreseménnyel kap cso la to san fel me rült általános
for gal mi adót (ÁFA) a biz to sí tó ki zá ró lag ab ban az eset -
ben té rí ti meg, ha a biz to sí tott az adott va gyon tárgy vo -
nat ko zá sá ban nem jo go sult az ÁFA vissza igény lé sé re.

11.4. A biz to sí tó szol gál ta tá sa it köz vet le nül a ká ro sult igény -
jo go sult nak, ren del ke zés re jo go sult nak nyújt ja. Ameny -
nyi ben a biz to sí tott iga zol ja, hogy a ká ro sult kö ve te lé -
sét ô már ki egyen lí tet te, a biz to sí tó az ô ke zé hez té rít.

11.5. A ká ro sult kár té rí té si igé nyé nek a biz to sí tott ál tal tör -
tént el is me ré se, tel je sí té se és az zal kap cso la tos
egyez sé ge a biz to sí tó val szem ben ak kor ha tá lyos, ha
ah hoz a biz to sí tó elô ze te sen hoz zá já rult, vagy azt
utó lag tu do má sul vet te.

11.6. Amennyi ben a biz to sí tott a ve le szem ben tá masz tott
kár té rí té si igé nyek mi at ti fe le lôs sé gét vagy összeg -
sze rû helyt ál lá si kö te le zett sé ge mér té két nyil ván va ló -
an meg ala po zat la nul vi tat ja, a biz to sí tó jogosult a ká -
ro sult nak tel je sí te ni. Az alap ta lan ta ga dás több let költ -
sé gei a biz to sí tot tat ter he lik; ha azo kat a biz to sí tó vi -
sel te, a biz to sí tott kö te les azt ne ki vissza fi zet ni.

11.7. A biz to sí tó szol gál ta tá sa it fo rint ban ál la pít ja meg és
fo rint ban nyújt ja. Igény ese tén (amennyi ben a kár de -
vi zá ban me rült fel vagy az igény jo go sult de vi za kül föl -
di) a biz to sí tó szol gál ta tá sa it a ká ro so dott áru cse re -
ügy let ben fel tün te tett el szá mo lá si devizanemében té -
rí ti, a kár ese mény nap ján ér vé nyes hi va ta los MNB kö -
zép ár fo lyam fi gye lem be vé te lé vel. A kártérítést a kár -
bejelentéssel egy idejûleg megadott bankszámlára
tör ténô utalással tel je síti.

11.8. A biz to sí tó ál tal tel je sí tett kár té rí tés összeg gel a szer -
zô dés adott biz to sí tá si idô szak ra meg ál la pí tott éves li -
mit je le csök ken.

a szol gál Ta Tá si kö Te le zeTT ség kor lá To zá sa

11.9. A szol gál ta tá si összeg bôl min den eset ben le vo nás ra
ke rül az adott biz to sí tá si ese mény hez, a fuvareszköz
felépítményéhez és a szállított áru jellegéhez meg ál -
la pí tott ön rész mér té ke.

11.10. Je len szer zô dés ben meg ha tá ro zott biz to sí tá si ese -
mény okoz ta kár ese tén a biz to sí tó leg fel jebb 30 nap
kényszertá ro lá si költ sé get té rít.

11.11. A nyi tott szál lí tó esz köz zel tör té nô szál lí tás ese tén be -
kö vet ke zô lo pás- és elveszési károk csak a tel jes szál -
lít mány szál lí tó esz köz zel együtt tör té nô el tu laj do ní tá -
sa ese tén té rül nek.

11.12. Nem té rí ti meg a biz to sí tó a fel hasz nál ha tó (hasz no -
sít ha tó) ma rad vá nyok ér té két, va la mint az adó ha tó -
ság tól, il let ve egyéb hely rôl visszaigényelhetô, vagy
egyéb mó don meg té rült (pl. más biztosítások által
fedezett) össze get.

11.13. Nem té rí ti meg a biz to sí tó a hely re ál lí tott, il let ve a
hely re ál lít ha tó áru ká ro so dá sa mi at ti ér ték csök ke nés,
to váb bá min den faj ta köz ve tett vesz te ség for má já ban
elô ál ló ká ro kat.

11.14. Amennyi ben a biz to sí tást a szál lí tott áru jel le ge
és/vagy a fel épít mény vo nat ko zá sá ban nem a va ló -
ság nak meg fe le lô en kö töt ték, a biz to sí tó a szük sé ges
és a meg fi ze tett díj ará nyá ban nyújt szol gál ta tást.

11.15. A biz to sí tó ál tal tel je sí tett szol gál ta tá si összeg ab ban
az eset ben sem ha lad hat ja meg a biz to sí tá si össze -
get, ha a biztosítónak a biztosított jogi képviseleti
költsé geit és a kamatokat is meg kell térítenie, továb-
bá ha a té rí té si kö te le zett ség egy szer re több biz to sí -
tot tat is ter hel, il let ve több sze mély lép fel kár té rí té si
igénnyel. Ilyen eset ben, amennyi ben a biz to sí tá si
ese mé nyen kén ti biz to sí tá si összeg va la mennyi kö ve -
te lés ki elé gí té sé re nem ele gen dô, a biz to sí tó a ká ro -
sul tak nak az ôket ért kár ará nyá ban tel je sít szol gál ta -
tást.

a szol gál Ta Tá si kö Te le zeTT ség ha Tár ide je

11.16. A káreseménnyel kap cso la tos és a szol gál ta tá si kö te -
le zett ség meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges teljeskörû do -
ku men tá ció kéz hez vé te lét kö ve tô en a biz to sí tó nak 30
na pon be lül nyi lat koz nia kell a kár igény el is me ré sé rôl,
vagy el uta sí tá sá ról.

11.17. Amennyi ben a biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé gét
el is mer te, kö te les azt az el is me rést kö ve tô 15 na pon
be lül tel je sí te ni.

köz re ha Tás

11.18. Amennyi ben a kár be kö vet ke zé sé ben a biz to sí tá si
ese mé nyen kí vül egyéb, más té nye zô is köz re ha tott,
a biz to sí tó a kárt olyan mér ték ben té rí ti meg, ami lyen
mér ték ben az a biz to sí tá si ese ménnyel össze füg gés -
ben áll.

megTéríTési igény

11.19. Amennyi ben a biz to sí tó a kárt meg té rí tet te, ôt il le tik
meg azok a jo gok, ame lyek a biz to sí tot tat il let nék meg
a ká rért fe le lôs sze méllyel szem ben, ki vé ve, ha ez a
biz to sí tot tal kö zös ház tar tás ban élô hoz zá tar to zó.

12. MEN TE SÜ LÉS

12.1. Men te sül a biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé ge alól,
ha bi zo nyít ja, hogy a kárt jog el le ne sen, szán dé kos
vagy sú lyo san gon dat lan ma ga tar tás sal

a) a szer zô dô fél vagy a biz to sí tott;
b) a ve lük kö zös ház tar tás ban élô hoz zá tar to zó juk,

ér demi vezetésre jogosult tag juk, al kal ma zott juk,
meg bí zott juk; vagy

c) a biz to sí tott jo gi sze mély  ügyvezetésének vagy szak -
mai vezetésének ve ze tô be osz tá sú tiszt ség vi se lô je
vagy a biz to sí tott va gyon tárgy ke ze lé sé re jo go sí tott
tag ja, mun ka vál la ló ja vagy meg bí zott ja okoz ta.

12.2. Mentesül a Biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé ge alól,
ha bi zo nyít ja, hogy a Biz to sí tott, il let ve a Szer zô dô
kár meg elô zé si vagy kár eny hí té si kö te le zett sé gét fel -
ró ha tó an meg sér tet te. A men te sü lés olyan mér té kû,
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ami lyen mér ték ben az össze függ a kö te le zett ség
meg sze gé sé vel.

13. KI ZÁ RÁ SOK

13.1. Nem té rí ti a biz to sí tó a biz to sí tá si ese mé nyek ál tal
oko zott kö vet kez mé nyi ká ro kat.

13.2. Nem té rí ti a biz to sí tó azo kat a ká ro kat, ame lyek oka
köz vet le nül, vagy köz vet ve, egész ben, vagy rész ben:

a) há bo rú, pol gár há bo rú, ka to nai erô nem zet kö zi al -
kal ma zá sa, har ci esz köz, vagy ha di a nyag fel hasz -
ná lá sá nak kö vet kez mé nye,

b) pol gá ri za var gás, sztrájk, fel ke lés, zen dü lés, fosz -
to  ga tás, egyéb erô sza kos cse lek mény kö vet kez -
mé nye,

c) bár mely tün te tés, ter ro riz mus, ide ért ve min den
olyan cse lek ményt is, me lyet va la mely tény le ges,
vagy vár ha tó an be kö vet ke zô ter ror cse lek mény
meg hiú sí tá sa, vagy az az el le ni vé de ke zés so rán
tesz nek,

d) nuk le á ris, mér ge zô bi o ló gi ai, vagy ve gyi anya gok
olyan ki bo csá tá sa, ki szö ké se, amely köz vet le nül,
vagy köz vet ve nuk le á ris su gár zást, ra di o ak tív ve -
gyi, bi o ló gi ai szennye zést ered mé nyez,

e) az beszt al kal ma zá sá val, fel hasz ná lá sá val vagy
ha tá sá val bár mely mó don össze füg gés be hoz ha -
tó kár oko zá s.

13.3. Nem té rí ti a biz to sí tó azon ká ro kat, ame lyek az áru
szál lí tására, ke ze lésé re, ra ko dásá ra, továbbá a rako -
mány rögzítésére vo nat ko zó sza bá lyok, szabványok
és elô írá sok (MSZ EN 12640:2000), vagy a fel adó fu -
var le vél ben is rög zí tett uta sí tá sai be nem tar tá sá val
össze füg gés ben kö vet kez tek be.

13.4. A vo nat ko zó pót díj meg fi ze té sé nek és a szer zô dô fe -
lek ki fe je zett er re vo nat ko zó elô ze tes meg ál la po dá sá -
nak hi á nyá ban nem té rí ti meg a biz to sí tó az aláb bi
áru fé le sé gek fu va ro zá sá ból ere dô ká rokat:

a) szabályozott hômérsékleten szállított áruk,
b) a jö ve dé ki ter mé kek (do hány áru, ége tett szesz),
c) ká vé, édes ség,
d) ADR áruk,
e) ATP áruk,
f) elekt ro ni kai, szá mí tás tech ni kai, hír adás tech ni ka, fo -

tó tech ni kai cik kek, ezek al kat ré szei, rész egy sé gei,
g) gyógy szer ipa ri ter mé kek és alap anya gok,
h) holttestek,
i) át köl töz kö dé si in gó sá gok,
j) postai küldemények,
k) ne mes fé mek, vert és ve ret len, meg mun kált és meg -

mun ká lat lan for má ban is (arany, pla ti na, ezüst, ék -
sze rek, drá ga kö vek, kész pénz, bár mi fé le ér ték pa -
pír, értékcikkek, bank je gyek, ok má nyok, ok ira tok),

l) mû tár gyak, mû vé sze ti al ko tá sok, ré gi sé gek, fest -
mé nyek, muzeális és mûvészeti értéket képviselô
vagyontárgyak,

m) gép jár mû vek, önjáró munkagépek,
n) élô ál la tok,
o) gépek, berendezések,

p) út vo nal-en ge dé lyes spe ci á lis áruk,
q) túlméretes áruk, 24.000 kg-ot meg ha la dó egyedi

tö me gû ne héz áruk,
r) fajlagosan nagy értékû áruk (50 ezer forint/bruttó

árukilogrammot meghaladó érték).

13.5. Er re vo nat ko zó kü lön meg ál la po dás és meg fi ze tett
pót díj hi á nyá ban a biz to sí tó nem té rí ti meg:

a) a tel je sí té si se géd (al vál lal ko zó) ál tal oko zott ká -
ro kat,

b) a nem zet kö zi pos ta egyez mé nyek ren del ke zé sei
alap ján vég zett fu va ro zá si te vé keny ség bôl, fu tár -
pos tai te vé keny ség bôl ere dô ká ro kat,

c) au tó men té si te vé keny ség gel összefüggô károkat,
d) kabotázs fuvarozás során keletkezett károkat,
e) a CMR Egyezmény 24. pont cikk szerint bevallott

ér tékbôl, illetve a 26. cikk szerinti különleges ki -
szolgáltatási érdekbôl származó károkat.

13.6. Nem té rí ti a biz to sí tó az aláb bi ak ban fel so rolt ká ro kat:

13.6.1. Általános kizárások

a) el len áll ha tat lan erô (vis ma jor) köz vet len kö vet kez -
mé nye két be kö vet ke zett ká rokat,

b) nem véletlenszerûen és/vagy nem balesetsze rû en
bekövetkezett eseményekkel összefüggô káro kat,

c) olyan már ká hoz fû zô dô, kizárólag a biztosítottnál
alkalmazott minôségbiztosítási indokra vissza ve -
zet he tô ká rokat, ame lyek a biztosított kár eny hí té -
si kö te le zett ségének meg ta ga dá sá ból ered nek,

d) a ren del ke zé si jog gya kor lá sa so rán ka pott uta sí -
tá sok nem meg fe le lô vég re haj tá sá ból ere dô ká ro -
kat,

e) a kör nye zet szennye zés bôl ere dô ká rokat,
f) a fu va ro zá si szer zô dé sen kí vü li, egyéb bár mely

más szer zô dés ben vál lalt fe le lôs ség bôl ere dô ká -
rokat,

g) a biz to sí tott jog sza bály ban meg ha tá ro zott fe le lôs -
sé gé nél szi go rúbb, szer zô dés ben vagy egy ol da lú
nyi lat ko zat ban vál lalt helyt ál lá si kö te le zett sé gén
ala pu ló ká rokat,

h) fu va ro zá si ok má nyok hi á nyá ból, el ve szé sé bôl,
hely te len ki töl té sé bôl er edô ká rokat,

i) a fu va ro zá si te vé keny ség so rán a fu var esz köz ben
vagy kü lön fé le te rep tár gyak ban (utak, hi dak, töl té -
sek, tám fa lak, ala gu tak, ipar vá gá nyok stb.) ta laj -
ban és nö vé nyi kul tú rák ban oko zott ká rokat,

j) ha tó sá gi be avat ko zás ból (pl. el kob zás, le fog la lás,
vissza uta sí tás) ere dô ká rokat,

k) szer zô dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé ge ket (pl.
köt bér), szer zô dôt/biz to sí tot tat érin tô bír sá got,
pénz bün te tést vagy egyéb bün te tô jel le gû költ sé -
ge ket, va la mint a kár oko zó ez zel kap cso la tos kép -
vi se le ti költ sé ge it,

l) a kár oko zó jo gi kép vi se le ti költ sé ge i nek, to váb bá
a ka ma tok nak – a szol gál ta tá si összeg gel együtt
te kin tett – biz to sí tá si össze get (li mi tet) meg ha la dó
ré szét,

m) az áru men tés sel kap cso la tos (kény sze rû) rak tá ro -
zás 30 na pon túl fel me rü lô költ sé ge it,

n) az áru meg sem mi sí té se kap csán fel me rü lô ká ro -
kat, költ sé ge ket,
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o) leltárhiányból, ismeretlen okból bekövetkezô áru -
hiányból eredô károkat,

p) a nem ren del te téssze rû en tehergépjármûvek par -
ko ló he lyé ül ki je lölt és ki épí tett meg ál ló (par ko ló)
he lyen be kö vet ke zett lo pás ká rokat,

q) pony vás vagy mû kö dô ké pes és élesüzembe ál lí -
tott – ra ko dó te ret vé dô – MABISZ mi nô sí té sû ri -
asz tó val nem ren del ke zô, ra ko mánnyal meg ra kott
fu var esz köz – éj sza ka, a he lyi idô sze rint 21.00
óra és azt kö ve tô nap 06.00 óra kö zöt ti tar tam ban
a köz for ga lom elôl el nem zárt, kör be nem ke rí tett
és ki nem vi lá gí tott, vagy ôr zés alatt nem ál ló te -
rü le ten tör té nô – tá ro lá sa, par ko lá sa so rán ke let -
ke zett ká ro kat,

r) a sé re lem díj kö ve te lés ként fel me rü lô ká ro kat,
s) több biz to sí tott ese tén a biz to sí tot tak egymásnak

oko zott ká ra it,
t) el ma radt va gyo ni elônnyel kap cso la tos kö ve te lés -

re ala po zott károkat,
u) bûn cse lek ménnyel oko zott, ha mis vagy ha mi sí tott

ada tok fel hasz ná lá sá val, ha mis vagy ha mi sí tott
ira tok kal, do ku men tu mok kal vál lalt fu var fe la da tok -
kal kap cso la tos ká ro kat.

13.6.2. Áruval kapcsolatos kizárások

a) nyi tott, pony vá val nem, vagy nem szak sze rû en fe -
dett, szál lí tó esz kö zök hasz ná la tá ból ere dô és ilyen
szál lí tá si kö rül mé nyek ese tén ter mé sze tes ve szé -
lyek kö vet kez mé nye ként be kö vet ke zett ká rokat
(pl. csa pa dék, jégesô, szél, nedvesedés, rozsdá -
so  dás, lo pás stb.),

b) az áru ter mé sze tes tu laj don sá gai – ko pás, ter mé -
sze tes zsu go ro dás, meg rom lás, ki szá ra dás, oxi dá -
ció, kor ró zió, csor gás, to váb bá fér gek, rág csá lók,
gom bák, egyéb élô kár te vôk köz re ha tá sa, va la -
mint az áru szí nét, szer ke ze tét, vagy ízét be fo lyá -
so ló ki pá rol gás, ren des apa dás, min den faj ta vá la -
dék és hô mér sé klet-kü lönb ség mi at ti rész le ges
vagy tel jes el vesz tés, il let ve meg sem mi sü lés –
kö vet kez té ben ke let ke zett ká rokat,

c) az áru sajátos belsô tulajdonságaiból eredô káro -
kat (pl. erjedés, belsô romlás, fülledés, penésze -
se dés, olvadás, fagyás stb.),

d) az áru da ra bok elég te len vagy nem meg fe le lô meg -
je le né sé bôl, il let ve szá mo zá sá ból ere dô ká rokat.

13.6.3. Csomagolással kapcsolatos kizárások

a) a cso ma go lás hi á nyá ból vagy hi á nyos sá gá ból ere -
dô ká rokat olyan áruk ese té ben, ame lyek cso ma -
go lat lan, vagy nem meg fe le lô en cso ma golt ál la -
pot ban ter mé sze tük nél fog va el ve szés nek vagy
sé rü lés nek van nak ki té ve,

b) a sér tet len cso ma go lá son be lül ke let ke zett ká ro kat,
c) az áru csomagolásának a feladás alkalmával kí -

vül rôl észre nem vehetô hiányossága miatt ke let -
kezett károkat.

13.6.4. Árukezeléssel kapcsolatos kizárások

a) az áru ke ze lé sé bôl, fel ra ká sá ból, az áru rakfelü le -
ten történô rögzítésébôl, el he lye zé sé bôl vagy le -
ra ká sá ból ere dô ká rokat, ha azt a fel adó vagy cím -

zett, il let ve a fel adó vagy cím zett ne vé ben el já ró
sze mé lyek vé gez ték,

b) áru ke ve re dés bôl szár ma zó ká rokat,
c) hû tött és fa gyasz tott áru szál lí tá sa ese té ben a hô -

mér sék let-sza bá lyo zó be ren de zés hi bá ja mi att be -
kö vet ke zett ká rokat,

d) jéggel, száraz jéggel, nitrogénnel vagy bármely
egyéb passzív hûtési technikával hûtött áru romlá -
sából keletkezô károkat,

e) az áru fu va ro zá sát, rög zí té sét sza bá lyo zó jog sza -
bály, ha tó sá gi elô írás vagy szab vány be nem tar -
tá sá ból ere dô ká rokat.

13.6.5. Fuvarozóval kapcsolatos kizárások

a) té ves ki szol gál ta tás ból ere dô ká rokat,
b) a hi á nyos vagy el nem vég zett szol gál ta tás mi att

ke let ke zett ká rokat, il let ve a hi á nyos szol gál ta tás
pót lá sá ra irá nyu ló költ sé geket,

c) a fuvareszköz késedelmes kiállításából eredô
károkat,

d) ki szol gál ta tá si ké se de lem bôl szár ma zó ká rokat,
amennyi ben az árut a meg egye zés sze rin ti ha tár -
idôn be lül nem szol gál tat ják ki, vagy ilyen meg -
egye zés hi á nyá ban, a fu va ro zás tény le ges idô tar -
ta ma meg ha lad ja a gon dos fu va ro zó ré szé re meg -
en ged he tô idô tar ta mot,

e) a fu var esz köz – biz to sí tott nak fel ró ha tó – bár mely
más sze mély jog ta lan hasz nál ata mi att be kö vet -
ke zett ká rokat,

f) a gép jár mûve ze tô re és a gép jár mû ve ze té sé re
vo nat ko zó sza bá lyok és elô írá sok (pl. ve ze té si és
kö te le zô pi he né si idô, meg en ge dett leg na gyobb
se bes ség, elô zé si ti la lom stb.) be nem tar tás ából
ere dô ká rokat,

g) a fu va ro zás meg kez dé se után, a sa ját te lep he lyen
par ko ló jár mû fel tö ré sé vel, vagy lo pá sá val kap -
cso lat ban ke let ke zett ká rokat,

h) a nem a fu var meg bí zás sze rin ti fel épít mé nyû fu -
var esz köz zel vég zett szál lí tás sal össze füg gés ben
ke let ke zett ká rokat,

i) a gép jár mû ve ze tô áru val meg ra kott fu var esz kö zé -
nek szo ká sos és in do kolt oko kon kí vü li el ha gyá sa
so rán az ôrizetlenség tartama alatt bekövetkezett
ká rokat.

13.6.6. Fuvareszközzel kapcsolatos kizárások

a) a fu var esz köz (sze rel vény) hi á nyos és/vagy hely -
te len kar ban tar tá sá ra, nem meg fe le lô üzem biz ton -
sá gá ra, il let ve a köz le ke dés ben va ló al kal mat lan -
sá gá ra vissza ve zet he tô ká rokat,

b) a fu var esz köz biz ton sá gos, szak sze rû szál lí tás ra
al kal mat lan mû sza ki ál la po tá val, szak sze rût len
elô ké szí té sé vel (kü lö nö sen pl. a be ra ko dás kor már
sza kadt, nem meg fe le lô en rög zí tett, il lesz tett
pony va, a rak fe lü let nem meg fe le lô, nem ala pos
ta ka rí tá sa, elô ké szí té se, ol dal tar tók hi á nya stb.)
össze füg gés ben ke let ke zett ká rokat,

c) bejáratás alatt álló fuvareszköz mûszaki hibájával
összefüggésben bekövetkezett károkat,

d) fe de zet be nem sze re pel te tett jár mû vek kel tör té nô
fu va ro zás ból ere dô ká rokat, füg get le nül at tól,
hogy a von ta tó vagy a pót ko csi nincs fe de zet ben,
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e) a gép jár mû rak sú lyá nak túl lé pé sé bôl, vagy mé ret -
kor lá to zá sa i nak be nem tar tá sá ból szár maz ó ká -
rokat,

f) tar tály ko csik kal tör té nô fu va ro zás so rán az áru le -
eresz té sé vel keletkezett, vagy egyéb mó don más
áru ban, va gyon tár gyak ban be kö vet ke zett ká rokat
(pl. ke ve re dés),

g) ér vé nyes for gal mi en ge déllyel nem ren del ke zô fu -
var esz köz zel tör té nô szál lí tás so rán keletkezett
ká rokat (sze rel vé nyek, kap csolt fu var esz kö zök te -
kin te té ben ak kor sem szol gál tat a biz to sí tó, ha a
kap csolt jár mû vek kö zül va la me lyik ren del ke zett
ér vé nyes for gal mi en ge déllyel).

13.7. Nem té rí ti a biz to sí tó a gyú lé kony, rob ba nás ve szé lyes
vagy szennye zô áruk (olaj, üzem anyag, ve gyi anya gok
stb.) okoz ta köz ve tett ká rok el há rí tá sá nak és eny hí té -
sé nek költ sé ge it, va la mint az ilyen áruk okozta
szennye zé sek kel kap cso la tos jog sza bá lyi elô írá sok
alap ján ki ve tett bír sá go kat.

13.8. Nem té rí ti a biz to sí tó a kész fi ze tô ke zes sé gi ok mány
alap ján fenn ál ló kö ve te lés bôl vagy a „T” ok mány hely -
te len ke ze lé sé bôl szár ma zó ká ro kat.

13.9. Nem té rí ti a biz to sí tó azo kat a ká ro kat, ame lyek a
szer zô dô/biz to sí tott az zal idé zett elô, hogy a szer zô -
dés tar ta ma alatt, a ko ráb ban azo nos kár oko zá si kö -
rül mé nyek kel vissza té rô en oko zott kárt nem szün tet te
meg, a kár oko zá si kö rül ményt nem kü szö böl te ki, no -
ha az gaz da sá gi lag és mû sza ki lag éssze rû rá for dí tás -
sal meg szûn tet he tô, ki kü szö böl he tô lett vol na.

13.10. Nem té rí ti a biz to sí tó a biz to sí tott sa ját tu laj do ná ban
ke let ke zett, il let ve sa ját ká rát, to váb bá hoz zá tar to zó i -
nak oko zott károkat, va la mint a jo gi sze mély vagy jo -
gi sze mé lyi ség nél kü li biz to sí tott által tu laj do no sa i nak
okozott károkat a tu laj don szá za lé kos ará nyá ban.

13.11. Nem té rí ti a biz to sí tó a biz to sí tott tu laj do ná ban ál ló jo -
gi sze mély vagy jo gi sze mé lyi ség nél kü li szer ve zet -
nek oko zott kárt a tu laj don szá za lé kos ará nyá ban.

14. EGYÉB REN DEL KE ZÉ SEK

14.1. Amennyi ben je len szer zô dés ha tá lya alatt a CMR
Egyez mény ren del ke zé se it meg vál toz tat nák és az új
sza bá lyok alap ján a fu va ro zó fe le lôs sé gé nek mér té ke
meg ha lad ná a biz to sí tó je len szer zô dés ben meg ha tá -
ro zott tel je sí té si kö te le zett sé gé nek szint jét, a fu va ro -
zó ra eb bôl ere dô en há ru ló eset le ges több let-fe le lôs -
ség re a biz to sí tá si szer zô dés ha tá lya nem ter jed ki.

14.2. Je len biz to sí tás Ál ta lá nos és Kü lö nös fel té te le i ben
nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a 6:63. § (5) be kez -
dés kivételével a Pol gá ri Tör vény könyv, to váb bá a ha -
tá lyos ma gyar jog sza bá lyai az irány adók.

14.3. Az Ál ta lá nos és Kü lö nös fel té te lek ben is egya ránt sza -
bá lyo zot tak el té ré se ese tén a Kü lö nös fel té te lek ben
fog lal tak az irány adók.

14.4. Amennyi ben a Kü lö nös fel té te lek más ként nem ren del -
kez nek, je len biz to sí tá si szer zô dés alap ján ke let ke zett
kár té rí té si igé nyek a kár ese mény be kö vet ke zé sé tôl
szá mí tott egy év alatt évül nek el.

14.5. Je len biz to sí tá si szer zô dés kap csán eset le ge sen fel -
me rü lô pa na szo kat a biz to sí tó köz pon ti panasz iro dá já -
hoz le het be nyúj ta ni, szóban (személyesen, telefo non)
vagy írásban (személyesen vagy más által át adott irat
útján, postai úton, telefaxon, elektronikus le vél ben):

Cím: 1108 Bu da pest, Ve nyi ge u. 3.
Le ve le zé si cím: 1475 Bu da pest, Pf. 142.
Telefon: +36-1-433-1180
E-mail: admin@kobe.hu

14.6. A biz to sí tá si szer zô dés il let ve a tag sá gi jog vi szony
lét re jöt té vel, ér vé nyes sé gé vel, jog ha tá sa i val és meg -
szû né sé vel, to váb bá a szer zô dés sze gés sel és an nak
jog ha tá sa i val kap cso la tos eset le ges jog vi ták bí ró sá gi
el já rá son kí vü li ren de zé sé re ter mé sze tes sze mély fo -
gyasz tó írás ban pa naszt nyújt hat be a Pénz ügyi Bé -
kél te tô Tes tü let hez.

Székhelye: MNB 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
Ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levelezési cím: H-1525 Budapest, Pf. 172.
Telefon: +36-1-489-9700
Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 (80) 203 776 
Telefax: +36-1-489-9102 

A Pénz ügyi Bé kél te tô Tes tü let el já rá sa megin dí tá sá nak
fel té te le, hogy a természetes személy fo gyasz tó elô -
ze te sen a biz to sí tó val köz vet le nül meg kí sé rel je a vi -
tás ügy ren de zé sét.

14.7. A fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése ese -
tén az MNB-hez lehet fordulni panasszal. 

Levelezési cím: H-1534 Budapest, BKKP, Pf. 777.
Telefon: +36 (80) 203-776
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

14.8. A fen ti ek ben rész le te zett le he tô sé ge ken túl a fe lek bí -
ró ság hoz is for dul hat nak, illetve természetes személy
fogyasztónak nem minôsülô fél csak bírósághoz for -
dul hat.

14.9. A biz to sí tó fe lü gye le ti szer ve a Magyar Nemzeti Bank
(MNB).

Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
Levelezési cím: H-1850 Budapest,
Telefon: 06 (1) 428 2600
Webcím: http://felugyelet.mnb.hu 
Ügyfélszolgálat címe: 1013 Bp., Krisztina krt. 39. 
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36-80-203-776 
Ügyfélszolgálat e-mail címe: ugyfelszolgalat@mnb.hu 

14.10. Biz to sí tá si ti tok nak mi nô sül min den olyan – mi nô sí tett
ada tot nem tar tal ma zó –, a biz to sí tó, a vi szont biz to sí -
tó, a biz to sí tás köz ve tí tô ren del ke zé sé re ál ló adat,
amely a biz to sí tó, a vi szont biz to sí tó, a biz to sí tás köz -
ve tí tô ügy fe le i nek – ide ért ve a ká ro sul tat is – sze mé -



25

Á l t a l á n o s  f e l t é t e l e k

lyi kö rül mé nye i re, va gyo ni hely ze té re, il let ve gaz dál ko -
dá sá ra vagy a biz to sí tó val, il let ve a vi szont biz to sí tó val
kö tött szer zô dé se i re vo nat ko zik.

14.11. A biz to sí tó ügy fe le i nek azon biz to sí tá si tit ka it jo go sult
ke zel ni, ame lyek a biz to sí tá si szer zô dés sel, an nak lét -
re jöt té vel, nyil ván tar tá sá val, a szol gál ta tás sal össze -
függ nek. Az adat ke ze lés cél ja csak a biz to sí tá si szer -
zô dés meg kö té sé hez, mó do sí tá sá hoz, ál lo mány ban
tar tá sá hoz, a biz to sí tá si szer zô dés bôl szár ma zó kö -
ve te lé sek meg íté lé sé hez szük sé ges, vagy a tör vény
(Bit.) ál tal meg ha tá ro zott egyéb cél le het.

14.12. A 14.11. pont ban meg ha tá ro zott cél tól el té rô cél ból
vég zett adat ke ze lést a biz to sí tó csak az ügy fél elô ze -
tes hoz zá já ru lá sá val vé gez het. A hoz zá já ru lás meg -
ta ga dá sa mi att az ügyfelet nem ér he ti hát rány, és an -
nak meg adá sa ese tén ré szé re nem nyújt ha tó elôny.

14.13. A biz to sí tá si ti tok te kin te té ben, idô be li kor lá to zás nél -
kül – ha tör vény más ként nem ren del ke zik – ti tok tar -
tá si kö te le zett ség ter he li a biz to sí tó vagy vi szont biz to -
sí tó tu laj do no sa it, ve ze tô it, al kal ma zot ta it és mind azo -
kat, akik ah hoz a biz to sí tó val kap cso la tos te vé keny -
sé gük so rán bár mi lyen mó don hoz zá ju tot tak.

14.14. A Bit. 136. §-a sze rint az ügy fél egész sé gi ál la po tá val
össze füg gô az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso ló -
dó sze mé lyes ada tok ke ze lé sé rôl és vé del mé rôl szó -
ló tör vény ben (a to váb bi ak ban: Eüak.) meg ha tá ro zott
egész ség ügyi ada to kat a biz to sí tó a 135. § (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott cé lok ból, az Eüak. ren del ke -
zé sei sze rint, ki zá ró lag az érin tett kifejezett hoz zá já -
ru lá sá val ke zel he ti.

14.15. Je len szer zô dés kap csán az ügy fél sze mé lyes ada ta -
i nak, to váb bá egész sé gi ál la po tá val össze füg gô ada -
ta i nak ke ze lé sé re vo nat ko zó hoz zá já ru lá sát az aján -
lat té tel so rán és/vagy a biz to sí tá si szol gál ta tás igény -
be vé te lét köz vet le nül meg elô zô en ad ja meg.

14.16. A biz to sí tó a sze mé lyes ada to kat, to váb bá az egész -
ség ügyi ál la pot tal köz vet le nül össze füg gô, ál ta la ke -
zelt ada to kat a biz to sí tá si jog vi szony fenn ál lá sá nak
ide jén, va la mint azon idô tar tam alatt ke zel he ti, amed -
dig a biz to sí tá si jog vi szonnyal kap cso lat ban igény ér -
vé nye sít he tô.

A biz to sí tó és a vi szont biz to sí tó kö te les tö röl ni min den
olyan, ügy fe le i vel, volt ügy fe le i vel vagy lét re nem jött
szer zô dés sel kap cso la tos sze mé lyes ada tot, amely nek
ke ze lé se ese té ben az adat ke ze lé si cél meg szûnt, vagy
amely nek ke ze lé sé hez az érin tett hoz zá já ru lá sa nem
áll ren del ke zés re, il let ve amely nek ke ze lé sé hez nincs
tör vé nyi jog alap.

14.17. Sze mé lyes ada tot ke zel ni, csak meg ha tá ro zott cél ból,
jog gya kor lá sa és kö te le zett ség tel je sí té se ér de ké ben
le het. Csak olyan sze mé lyes adat ke zel he tô, amely az
adat ke ze lés cél já nak meg va ló su lá sá hoz el en ged he -
tet len, a cél el éré sé re al kal mas, de csak a cél meg va -
ló su lá sá hoz szük sé ges mér ték ben és ide ig. Az ada to -
kat a biz to sí tó ke ze li és dol goz za fel.

14.18. Biz to sí tá si ti tok csak ak kor ad ha tó ki har ma dik sze -
mély nek, ha a tör vény alap ján a ti tok tar tá si kö te le zett -
ség nem áll fenn, il let ve a biz to sí tó ügy fe le vagy an nak
tör vé nyes kép vi se lô je a ki szol gál tat ha tó biz to sí tá si ti -
tok kört pon to san meg je löl ve, er re vo nat ko zó an írás ban
fel men tést ad.

14.19. A Bit. 138. §-a alap ján a biz to sí tá si ti tok meg tar tá sá -
nak kö te le zett sé ge nem áll fenn:

a) a fel adat kö ré ben el já ró Fe lü gye let tel,
b) az elôkészítô eljárást folytató szervvel, a nyo mo zó

ha tó ság gal és az ügyész ség gel,
c) bün te tô ügy ben, pol gá ri pe res vagy nemperes el já -

rás ban, köz igaz ga tá si per ben el já ró bí ró ság gal, a
bí ró ság ál tal ki ren delt szak ér tô vel, to váb bá a vég -
re haj tá si ügy ben el já ró önál ló bí ró sá gi vég re haj tó -
val, a csôd el já rás ban el já ró va gyon fel ügye lô vel, a
fel szá mo lá si el já rás ban el já ró ide ig le nes va gyon -
fel ügye lô vel, rend kí vü li va gyon fel ügye lô vel, fel szá -
mo ló val,  a ter mé sze tes sze mé lyek adós ság ren de -
zé si el já rá sá ban el já ró fô hi te le zô vel, Csa lá di Csôd -
vé del mi Szol gá lat tal, csa lá di va gyon fel ügye lô vel,
bí ró ság gal,

d) a ha gya té ki ügy ben el já ró köz jegy zô vel, to váb bá
az ál ta la ki ren delt szak ér tô vel,

e) az adó ha tó ság gal szem ben, ha adó ügy ben, az
adó ha tó ság fel hí vá sá ra a biz to sí tót tör vény ben
meg ha tá ro zott kör ben nyi lat ko zat té te li kö te le zett -
ség, vagy ha biz to sí tá si szer zô dés bôl ere dô adó -
kö te le zett ség alá esô ki fi ze tés rôl tör vény ben meg -
ha tá ro zott adat szol gál ta tá si kö te le zett ség ter he li,

f) a fel adat kö ré ben el já ró nem zet biz ton sá gi szol gá -
lat tal,

g) a fel adat kö ré ben el já ró Gaz da sá gi Ver seny hi va tal lal,
h) a fel adat kö ré ben el já ró gyám ha tó ság gal,
i) az egész ség ügy rôl szó ló 1997. évi CLIV. tör vény

108. § (2) be kez dé sé ben fog lalt eset ben az egész -
ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv vel,

j) a tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek meg lé te
ese tén a tit kos in for má ció gyûj tés re fel ha tal ma zott
szerv vel,

k) a vi szont biz to sí tó val, a csoport másik vállalkozá sá -
val, va la mint együtt biz to sí tás ese tén a koc ká zat -
vál la ló biz to sí tók kal,

l) törvényben szabályozott adat to váb bí tá sok so rán
át adott ada tok te kin te té ben a köt vény nyil ván tar tást
ve ze tô köt vény nyil ván tar tó szerv vel, a kár tör té ne ti
nyil ván tar tást ve ze tô kár nyil ván tar tó szerv vel, to -
váb bá a jár mû nyil ván tar tás ban nem sze rep lô gép -
jár mû vek kel kap cso la tos köz úti köz le ke dé si igaz ga -
tá si fe la da tok kal össze füg gô ha tó sá gi ügyek ben a
köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság gal, va la mint a köz -
úti köz le ke dé si nyil ván tar tá si szer vé vel, 

m) az állományátruházás ke re té ben át adás ra ke rü lô
biz to sí tá si szer zô dé si ál lo mány te kin te té ben – az
er re irá nyu ló meg ál la po dás ren del ke zé sei sze rint –
az át ve vô biz to sí tó val,

n) a kár ren de zés hez és a meg té rí té si igény ér vé nye -
sí té sé hez szük sé ges ada tok te kin te té ben és az
ezen ada tok egy más köz ti át adá sá val kap cso lat ban
a Kár ta la ní tá si Szám lát és a Kár ta la ní tá si Ala pot
ke ze lô szer ve zet tel, a Nem ze ti Iro dá val, a le ve le -
zô vel, az In for má ci ós Köz pont tal, a Kár ta la ní tá si
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Szer ve zet tel, a kár ren de zé si meg bí zot tal és a kár -
kép vi se lô vel, to váb bá – a köz úti köz le ke dé si ba le -
se té vel kap cso la tos kár ren de zés kár fel vé te li jegy -
zô köny vé bôl a ba le set ben érin tett má sik jár mû ja -
ví tá si ada tai te kin te té ben az ön ren del ke zé si jo ga
alap ján – a kár oko zó val,

o) a ki szer ve zett te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges
ada tok te kin te té ben a ki szer ve zett te vé keny sé get
vég zô vel, to váb bá a könyv vizs gá lói fe la da tok el lá -
tá sá hoz szük sé ges ada tok te kin te té ben a könyv -
vizs gá ló val,

p) fi ók te lep ese té ben – ha a ma gyar jog sza bá lyok ál -
tal tá masz tott kö ve tel mé nye ket ki elé gí tô adat ke ze -
lés fel té te lei min den egyes adat ra néz ve tel je sül -
nek, va la mint a har ma dik or szág be li biz to sí tó szék -
he lye sze rin ti ál lam ren del ke zik a ma gyar jog sza -
bá lyok ál tal tá masz tott kö ve tel mé nye ket ki elé gí tô
adat vé del mi jog sza bállyal – a har ma dik or szág beli
biz to sí tó val, biz to sí tás köz ve tí tô vel,

q) a fel adat kö ré ben el já ró alap ve tô jo gok biz to sá val,
r) a fel adat kö ré ben el já ró Nem ze ti Adat vé del mi és

In for má ció sza bad ság Ha tó ság gal,
s) a bonus-malus rend szer, az ab ba va ló be so ro lás,

il let ve a kár ese tek iga zo lá sá nak rész le tes sza bá -
lya i ról szó ló mi nisz te ri ren de let ben meg ha tá ro zott
kár tör té ne ti adat ra és bonus-malus be so ro lás ra
néz ve a ren de let ben sza bá lyo zott ese tek ben a biz -
to sí tó val,

t) a felszámoló szervezeteket nyilvántartó hatósággal
szem ben, ha az a)-j), n), s) és t) pont ban meg je lölt
szerv vagy sze mély adatkéréssel, illetve írás be li meg -
ke re sés sel for dul hoz zá, amely tar tal maz za az ügy fél
ne vét vagy a biz to sí tá si szer zô dés meg je lö lé sét, a
kért ada tok faj tá ját, az adat ké rés cél ját és jog alap ját,
az zal, hogy a p)-s) pont ban meg je lölt szerv vagy sze -
mély ki zá ró lag a kért ada tok faj tá ját, az adat ké rés cél -
ját és jog alap ját kö te les meg je löl ni. A cél és a jog alap
iga zo lá sá nak mi nô sül az adat meg is me ré sé re jo go sí -
tó jog sza bá lyi ren del ke zés meg je lö lé se is.

14.20. A biz to sí tá si ti tok tar tá si kö te le zett ség az el já rás ke re -
tén kí vül a fent meg ha tá ro zott szer vek al kal ma zot ta i -
ra is ki ter jed.

14.21. A biz to sí tó vagy a vi szont biz to sí tó a nem zet biz ton sági
szol gá lat, az elôkészítô eljárást folytató szerv, a nyo -
mo zó ha tó ság, az ügyészség, továbbá a bíróság adat -
kérésére, írás be li meg ke re sé sé re ak kor is kö te les ha -
la dék ta la nul, írás ban tá jé koz ta tást ad ni, ha adat me -
rül fel ar ra, hogy a biz to sí tá si ügy let

a) a 2013. jú ni us 30-ig ha tály ban volt 1978. évi IV. tör -
vény ben fog lal tak sze rin ti ká bí tó szer rel vissza élés -
sel, új pszichoaktív anyag gal vissza élés sel, ter ror -
cse lek ménnyel, rob ba nó anyag gal vagy rob ban tó -
szer rel vissza élés sel, lô fegy ver rel vagy lô szer rel
vissza élés sel, pénz mo sás sal, bûn szö vet ség ben
vagy bûn szer ve zet ben el kö ve tett bûn cse lek ménnyel,

b) a Btk. sze rin ti ká bí tó szer-ke res ke de lem mel, ká bí tó -
szer bir tok lá sá val, kó ros szen ve dély kel tés sel vagy
ká bí tó szer ké szí té sé nek elô se gí té sé vel, új pszicho -
aktív anyag gal vissza élés sel, ter ror cse lek ménnyel,
ter ror cse lek mény fel je len té sé nek el mu lasz tá sá val,
ter ro riz mus fi nan szí ro zá sá val, rob ba nó anyag gal

vagy rob ban tó szer rel vissza élés sel, lô fegy ver rel
vagy lô szer rel vissza élés sel, pénz mo sás sal, bûn -
szö vet ség ben vagy bûn szer ve zet ben el kö ve tett
bûn cse lek ménnyel van össze füg gés ben.

14.22. A biz to sí tó a 14.19. il let ve a 14.21. pon tok ban, a Bit.
a 137. §-ban, a 138. §-ban és a 140. §-ban meg ha tá -
ro zott ese tek ben és szer ve ze tek fe lé az ügy fe lek sze -
mé lyes ada ta it to váb bít hat ja.

14.23. A biz to sí tá si ti tok meg tar tá sá nak kö te le zett sé ge nem
áll fenn ab ban az eset ben, ha

a) a ma gyar bûn ül dö zô szerv – nem zet kö zi kö te le zett -
ség vál la lás alap ján kül föl di bûn ül dö zô szerv írás -
be li meg ke re sé sé nek tel je sí té se cél já ból – írás ban
kér biz to sí tá si ti tok nak mi nô sü lô ada tot,

b) a pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként mû kö dô ha tó -
ság a pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa
meg elô zé sé rôl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2017.
évi LIII. tör vény ben meg ha tá ro zott fel adat kö ré ben
el jár va vagy kül föl di pénz ügyi in for má ci ós egy ség
írás be li meg ke re sé sé nek tel je sí té se cél já ból írás -
ban kér biz to sí tá si ti tok nak mi nô sü lô ada tot, va la -
mint ha a biz to sí tó vagy a vi szont biz to sí tó cso port -
szin ten meg ha tá ro zott pénz mo sás és ter ro riz mus -
fi nan szí ro zás el le ni po li ti ká hoz és el já rás hoz kap -
cso ló dó kö te le zett sé gét tel je sí ti.

14.24. A biz to sí tá si ti tok meg tar tá sá nak kö te le zett sé ge nem
áll fenn ab ban az eset ben, ha a biz to sí tó vagy a vi -
szont biz to sí tó az Eu ró pai Unió ál tal el ren delt pénz -
ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dé sek vég re haj tá sá -
ról szó ló tör vény ben meg ha tá ro zott be je len té si kö te -
le zett sé gé nek tesz ele get.

14.25. A biz to sí tá si ti tok meg tar tá sá nak kö te le zett sé ge nem
áll fenn a Hpt.-ben meg ha tá ro zott pénz ügyi in téz -
ménnyel szem ben a pénz ügyi szol gál ta tás ból ere dô
kö ve te lés hez kap cso ló dó biz to sí tá si szer zô dés vo nat -
ko zá sá ban, ha a pénz ügyi in téz mény írás be li meg ke -
re sés sel for dul a biz to sí tó hoz, amely tar tal maz za az
ügy fél ne vét vagy a biz to sí tá si szer zô dés meg je lö lé sét,
a kért ada tok faj tá ját, az adat ké rés cél ját és jog alap ját.

14.26. Nem je len ti a biz to sí tá si ti tok sé rel mét, ha a biz to sí tó
ál tal az adó ha tó ság fe lé tör té nô adat szol gál ta tás a
Ma gyar or szág Kor má nya és az Ame ri kai Egye sült Ál -
la mok Kor má nya kö zött a nem zet kö zi adó ügyi meg fe -
le lés elô moz dí tá sá ról és a FATCA sza bá lyo zás vég re -
haj tá sá ról szó ló Meg ál la po dás ki hir de té sé rôl, va la mint
az ez zel össze füg gô egyes tör vé nyek mó do sí tá sá ról
szó ló 2014. évi XIX. tör vény (a to váb bi ak ban: FATCA-
tör vény) alap ján az adó- és egyéb köz ter hek kel kap -
cso la tos nem zet kö zi köz igaz ga tá si együtt mû kö dés
egyes sza bá lya i ról szó ló 2013. évi XXXVII. tör vény (a
to váb bi ak ban: Aktv.) 43/B-43/C. §-ában fog lalt kö te le -
zett ség tel je sí té sé ben me rül ki.

Nem je len ti a biz to sí tá si ti tok sé rel mét, ha a biz to sí tó
ál tal az adó ha tó ság fe lé tör té nô adat szol gál ta tás az
Aktv. 43/H. §-ában fog lalt kö te le zett ség, va la mint a
FATCA-tör vény alap ján az Aktv. 43/B. és 43/C. §-ában
fog lalt kö te le zett ség tel je sí té sé ben me rül ki.
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14.27. Nem je len ti a biz to sí tá si ti tok sé rel mét a biz to sí tó és a
vi szont biz to sí tó ál tal a har ma dik or szág be li biz to sí tó -
hoz, vi szont biz to sí tó hoz vagy har ma dik or szág be li
adat fel dol go zó szer ve zet hez tör té nô adat to váb bí tás
ab ban az eset ben:

a) ha a biz to sí tó ügy fe le (a to váb bi ak ban: adat alany)
ah hoz írás ban hoz zá já rult, vagy

b) ha – az adat alany hoz zá já ru lá sá nak hi á nyá ban – az
adat to váb bí tás nak tör vény ben meg ha tá ro zott adat -
kö re, cél ja és jog alap ja van, és a har ma dik or szág -
ban a sze mé lyes ada tok vé del mé nek meg fe le lô
szint je az in for má ci ós ön ren del ke zé si jog ról és az
in for má ció sza bad ság ról szó ló 2011. évi CXII. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Infotv.) 8. § (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott bár mely mó don biz to sí tott.

A biz to sí tá si ti tok nak mi nô sü lô ada tok nak má sik tag -
ál lam ba tör té nô to váb bí tá sa ese tén a bel föld re tör té nô
adat to váb bí tás ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell al -
kal maz ni.

14.28. Nem je len ti a biz to sí tá si ti tok és az üz le ti ti tok sé rel mét
a fe lü gye le ti el len ôr zé si el já rás so rán a cso port fe lü gye -
let ese té ben a cso port vizs gá la ti je len tés nek a pénz -
ügyi cso port irá nyí tó tag ja ré szé re tör té nô át adá sa.

14.29. Nem je len ti a biz to sí tá si ti tok sé rel mét

a) az olyan össze sí tett ada tok szol gál ta tá sa, amely -
bôl az egyes ügy fe lek sze mé lye vagy üz le ti ada ta
nem ál la pít ha tó meg,

b) fi ók te lep ese té ben a kül föl di szék he lyû vál lal ko zás
szék he lye (fôirodája) sze rin ti fe lü gye le ti ha tó ság
szá má ra a fe lü gye le ti te vé keny ség hez szük sé ges
adat to váb bí tás, ha az meg fe lel a kül föl di és a ma -
gyar fe lü gye le ti ha tó ság kö zöt ti meg ál la po dás ban
fog lal tak nak,

c) a jog al ko tás meg ala po zá sa és a ha tás vizs gá la tok
el vég zé se cél já ból a mi nisz ter ré szé re sze mé lyes
adat nak nem mi nô sü lô ada tok át adá sa,

d) a pénz ügyi kong lo me rá tu mok ki egé szí tô fe lü gye le -
té rôl szó ló tör vény ben fog lalt ren del ke zé sek tel je -
sí té se ér de ké ben tör té nô adat át adás.

Fen ti ek ben meg ha tá ro zott ada tok át adá sát a biz to sí -
tó a biz to sí tá si ti tok vé del mé re hi vat koz va nem ta gad -
hat ja meg.

14.30. A Bit. 149. § (1) alap ján a biz to sí tó (továbbiakban:
megkeresô biztosító) – a ve szély kö zös ség ér de ke i nek
a meg óvá sa ér de ké ben – a jog sza bá lyok ban fog lalt
vagy a szer zô dés ben vál lalt kö te le zett sé gé nek tel je sí -
té se so rán a szol gál ta tá sok jog sza bá lyok nak és szer -
zô dés nek meg fe le lô tel je sí té se, a biz to sí tá si szer zô -
dé sek kel kap cso la tos vissza élé sek meg aka dá lyo zá sa
cél já ból meg ke re sés sel for dul hat más biz to sí tó hoz
(to váb bi ak ban: meg ke re sett biz to sí tó) az e biz to sí tó
ál tal – a Bit. 135. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot -
tak sze rint, a biz to sí tá si ter mék sa já tos sá ga i nak a fi -
gye lem be vé te lé vel – ke zelt és a Bit. 149. § (3)–(6) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott ada tok vo nat ko zá sá ban.

14.31. A meg ke re sett biz to sí tó a jog sza bá lyok nak meg fe le lô
meg ke re sés sze rin ti ada to kat a meg ke re sés ben meg -
ha tá ro zott meg fe le lô ha tár idô ben, en nek hi á nyá ban a
meg ke re sés kéz hez vé te lé tôl szá mí tott ti zen öt na pon
be lül kö te les át ad ni a meg ke re sô biz to sí tó nak.

14.32. Az érin tett ügy fél ké ré sé re a biz to sí tó kö te les tá jé koz -
ta tást ad ni az érin tett ál ta la ke zelt, il let ve az ál ta la
meg bí zott adat fel dol go zó ál tal fel dol go zott ada ta i ról,
azok for rá sá ról, az adat ke ze lés cél já ról, jog alap já ról,
idô tar ta má ról, az adat fel dol go zó ne vé rôl, cí mé rôl és az
adat ke ze lés sel össze füg gô te vé keny sé gé rôl, to váb bá
– az érin tett sze mé lyes ada ta i nak to váb bí tá sa ese tén
– az adat to váb bí tás jog alap já ról és cím zett jé rôl.

14.33. Az érin tett kér he ti sze mé lyes ada ta i nak he lyes bí té sét,
to váb bá – a jog sza bály ban el ren delt adat ke ze lé sek
ki vé te lé vel – ada ta i nak zá ro lá sát és tör lé sét.

14.34. Az érin tett til ta koz hat sze mé lyes ada tá nak ke ze lé se
el len,

a) ha a sze mé lyes ada tok ke ze lé se vagy to váb bí tá sa
ki zá ró lag az adat ke ze lô re vo nat ko zó jo gi kö te le zett -
ség tel je sí té sé hez vagy az adat ke ze lô, adat át ve vô
vagy har ma dik sze mély jo gos ér de ké nek ér vé nye -
sí té sé hez szük sé ges, ki vé ve kö te le zô adat ke ze lés
ese tén;

b) ha a sze mé lyes adat fel hasz ná lá sa vagy to váb bí -
tá sa köz vet len üz let szer zés, köz vé le mény-ku ta tás
vagy tu do má nyos ku ta tás cél já ra tör té nik; va la mint

c) tör vény ben meg ha tá ro zott egyéb eset ben.

14.35. A biz to sí tó az érin tett til ta ko zást a ké re lem be nyúj tá sá -
tól szá mí tott leg rö vi debb idôn be lül, de leg fel jebb 15
na pon be lül meg vizs gál ja, an nak meg ala po zott sá ga
kér dé sé ben dön tést hoz, és dön té sé rôl a ké rel me zôt
írás ban tá jé koz tat ja. Amennyi ben a biz to sí tó az érin -
tett til ta ko zá sá nak meg ala po zott sá gát meg ál la pít ja,
az adat ke ze lést – be le ért ve a to váb bi adat fel vé telt és
adat to váb bí tást is – meg szün te ti, és az ada to kat zá -
rol ja, va la mint a til ta ko zás ról, to váb bá az an nak alap -
ján tett in téz ke dé sek rôl ér te sí ti mind azo kat, akik ré -
szé re a til ta ko zás sal érin tett sze mé lyes ada tot ko ráb -
ban to váb bí tot ta, és akik kö te le sek in téz ked ni a til ta -
ko zá si jog ér vé nye sí té se ér de ké ben.

14.36. Amennyi ben az érin tett a biz to sí tó fen ti ek sze rint meg -
ho zott dön té sé vel nem ért egyet, il let ve ha a biz to sí tó
a fen ti ek sze rin ti ha tár idôt el mu laszt ja, az érin tett – a
dön tés köz lé sé tôl, il let ve a ha tár idô utol só nap já tól
szá mí tott 30 na pon be lül – az Infotv. 22. §-ában meg -
ha tá ro zott mó don – bí ró ság hoz for dul hat.

14.37. Az adat to váb bí tá si nyil ván tar tás ban sze rep lô sze mé -
lyes ada to kat az adat to váb bí tás tól szá mí tott öt év el -
tel té vel, a kü lön le ges adat nak, vagy bûn ügyi sze mé -
lyes adat nak mi nô sü lô ada tok to váb bí tá sa ese tén húsz
év el tel té vel tö röl ni kell.

14.38. A biz to sí tó az érin tett sze mélyt nem tá jé koz tat hat ja a
Bit. 138. § (1) be kez dés b), f) és j) pont jai, il let ve a Bit.
138. § (6) be kez dé se alap ján vég zett adat to váb bí tá -
sok ról.

Á l t a l á n o s  f e l t é t e l e k
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14.39. A biz to sí tó és a sze mé lyes ada to kat a biz to sí tá si, il let -
ve a meg bí zá si jog vi szony fenn ál lá sá nak ide jén, va la -
mint azon idô tar tam alatt ke zel he ti, amed dig a biz to -
sí tá si, il let ve a meg bí zá si jog vi szonnyal kap cso lat ban
igény ér vé nye sít he tô.

14.40. A biz to sí tó és a vi szont biz to sí tó kö te les tö röl ni min den
olyan, ügy fe le i vel, volt ügy fe le i vel vagy lét re nem jött
szer zô dés sel kap cso la tos sze mé lyes ada tot, amely -
nek ke ze lé se ese té ben az adat ke ze lé si cél meg szûnt,
vagy amely nek ke ze lé sé hez az érin tett hoz zá já ru lá sa

nem áll ren del ke zés re, il let ve amely nek ke ze lé sé hez
nincs tör vé nyi jog alap.

14.41. Az el hunyt sze méllyel kap cso lat ba hoz ha tó ada tok te -
kin te té ben az érin tett jo ga it az el hunyt örö kö se, il let ve
a biz to sí tá si szer zô dés ben ne ve sí tett jo go sult is gya -
ko rol hat ja.

14.42. A biz to sí tá si ti tok ra egye bek ben a Ptk.-ban és az üz -
le ti titok védelmérôl szóló 2018. évi LIV. törvényben
fog lal ta kat kell meg fe le lô en al kal maz ni.
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A KöBE CMR biz to sí tá sában a je len Különös feltételekben
meg ha tá ro zott ese mé nyek mi nô sül nek biz to sí tá si ese mény -
nek.

A konk rét szer zô dés biz to sí tá si ese mé nye it és ezek fel té te -
le it, a biz to sí tott áru fé le sé ge k körét, az egyes fu var esz kö zök -
höz kap cso ló dó spe ci á lis elô írá so kat a koc ká zat vi se lés te rü -
le ti ha tá lyá ra is ki ter je dô en a biz to sí tá si köt vény tar tal maz za.

1. Biz to sí tá si ese mény ek

Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül és meg té rí ti a biz to -
sí tó az aláb bi ká ro kat:

• áru kár (sé rü lés, el ve szés)
• fu var díj
• kár el há rí tás
• fu va ro zá si ké se de lem
• kö zös ha jó kár
• Ro-Ro/Ro-La fu va ro zás alat ti ká rok
• kon té ner-sé rü lés
• be- és ki ra ko dás
• ka mat

1.1. Áru kár

Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül és a je len fel té te lek
ki zá rá sa i nak kor lá to zá sá val meg té rí ti a biz to sí tó azo -
kat a köz vet len áru ká ro kat, ame lye kért a fu va ro zó az
ál ta la fu va ro zás ra át vett áru el ve szé se, vagy sé rü lé se
mi att, a CMR-egyez mény fi gye lem be vé te lé vel meg -
kö tött fu va ro zá si szer zô dé se alap ján fe le lôs ség gel
tar to zik a fu va roz ta tó nak (fel adó).

A biz to sí tó té rí té sé nek fel sô ha tá ra a ke let ke zett kár
mér té ke, de ma xi mum a CMR Egyezményben meg ha -
tározott – a fuvarozott küldemény hiányzó, illetve sé -
rült ré szének  bruttó súlya szerinti – kilogrammon ként
8,33 SDR, amely nem haladhatja meg a konk rét biz -
to sí tá si ese mény hez, ön rész hez, fu var esz köz höz és
te rü leti ha tály hoz ren delt és a biz to sí tá si szer zô dés ben
(aján lat/köt vény) rög zí tett – fuvareszköz szintû – biz to -
sí tá si összeg mértékét.

1.2. Fu var díj

Az áru kár biz to sí tá si össze gén be lül (fuvareszköz
szin tû, káreseményenkénti limit), leg fel jebb an nak – az
áru kár ren de zé sét kö ve tô en ren del ke zés re ál ló – mér -
té ké ig meg té rí ti a biz to sí tó az iga zol tan fel me rült fu -
var díj, vissza fu va ro zá si díj, vám és az áru fu va ro zá sa
al kal má val fel me rült egyéb költ sé ge ket, tel jes el ve szés
ese tén tel jes össze gük ben, rész le ges ká ro so dás ese -
té ben pe dig an nak ará nyá ban.

1.3. Kár el há rí tás (4000 EUR/kár ese mény/jár mû)

Az áru kár biz to sí tás biz to sí tá si össze gén be lül (fu var -
eszköz szin tû, káreseményenkénti limit) meg té rí ti a
biz to sí tó a hul la dék el tá vo lí tás, kár el há rí tás, kár men -
tés, kár eny hí tés szük sé ges és in do kolt köz vet len költ -

sé ge it, ame lyek re a biz to sí tott az adott or szág jog sza -
bá lyi elô írá sai, vagy je len sza bály zat sze rint kö te le -
zett. Je len biz to sí tá si ese mény kap csán meg té rí ti a
biz to sí tó azo kat a to vább-fu va ro zás sal össze füg gô
köz vet len költ sé ge ket is, ame lyek a szer zô dés sze rinti
rend el te té si hely re tör té nô to vább- és/vagy vissza fu -
va ro zás so rán ke let kez tek, fel té ve, hogy azok a je len
szer zô dés ben meg ha tá ro zott va la mely – biz to sí tá si
ese mény nek mi nô sü lô – áru kár ese ménnyel kap cso -
lat ban me rül tek fel.

Az áru kár biz to sí tás biz to sí tá si össze gén be lül (fuvar -
eszköz szin tû, káreseményenkénti limit) a hul la dék el -
tá vo lí tás, a kár el há rí tás, a kár men tés, a kár eny hí tés,
a to vább- és vissza fu va ro zás költ sé ge it a biz to sí tó
ezen költ sé gek meg ala po zott és éssze rû mér té ké ig,
de legfeljebb – az áru kár és a fuvardíj-kár ren de zé sét
kö ve tô en még ren del ke zés re ál ló – mér té ké ig, de
maximum 4000 euró összegig té rí ti meg.

1.4. Fu va ro zá si ké se de lem

Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül és az áru kár biz to sí -
tás biz to sí tá si össze gén be lül (fuvareszköz szin tû,
kár eseményenkénti limit) meg té rí ti a biz to sí tó a je len
szer zô dés ben meg ha tá ro zott va la mely kár ese mény
ál tal köz vet le nül össze füg gés be hoz ha tó fu va ro zá si
ké se de lem bôl ere dô ká ro kat.

A biz to sí tó a fu va ro zá si ké se de lem bôl szár ma zó kárt
az áru kár biz to sí tá si össze gén be lül, fu var szer zô dés -
ben rög zí tett fel té te lek sze rint, leg fel jebb a fu var díj
mér té ké ig téríti.

1.5. Kö zös ha jó kár

A ha jót és ra ko má nyát együt te sen köz vet le nül fe nye -
ge tô rend kí vü li ve szély el há rí tá sa ér de ké ben szán dé -
ko san és éssze rû en oko zott ká rok és rá for dí tott költ -
sé gek a ha jót, a ra ko mányt és a fu var dí jat érték ará -
nyo san, együt te sen ter he lik. Amennyi ben egy ilyen
ese mény kö vet kez mé nye ként a fu var fe la dat zök ke nô -
men tes le bo nyo lí tá sa ér de ké ben a ha jó tár sa ság elô -
le gek vagy ga ran ci ák nyúj tá sát kö ve te li meg, a biz to -
sí tó az adott jár mû re meg ha tá ro zott áru kár biz to sí tás
biz to sí tá si össze gén be lül (fuvareszköz szin tû, kár -
ese ményenkénti limit), de ma xi mum – az áru kár ren -
de zé sét kö ve tô en még ren del ke zés re ál ló – mér té ké -
ig áll helyt a biz to sí tott nevében.

A biz to sí tó ál tal nyúj tott elô le gek vagy ga ran ci ák ese -
té ben a biz to sí tott az áru ki szol gál ta tá sá ról csak a kö -
zös ha jó kár ral kap cso la tos elô le gek vagy ga ran ci ák
meg bí zó vagy az át ve vô ál tal tör tént vissza szol gál ta -
tá sát kö ve tô en in téz ked het.

Amennyi ben sem az át ve vô sem a meg bí zó nem fi zet,
a biz to sí tott fu va ro zó kö te les az ôt meg il le tô zá log jo -
got az árun gya ko rol ni, va la mint az összeg meg té rí té -
sé rôl a zá log tár gyak ér té ke sí té sén ke resz tül gon dos -
kod ni.

Különös feltételek
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Amennyi ben a biz to sí tott ezen kö te le zett sé gé nek nem
tesz ele get, úgy ôt ter he li a meg elô le ge zett össze g
vissza té rí té sé nek kö te le zett sé ge, ez zel együtt a biz -
to sí tó ál tal nyúj tott ga ran ci ák ér vény te len né vál nak.

1.6. RoRo / RoLa fu va ro zás alat ti ká rok

A fu var esz köz má sik szál lí tó esz köz be – komp ha jó ra
vagy vas úti sze rel vény be – tör té nô be ra ká sa, le ra ká -
sa vá ra ko zási idô nek mi nô sül, amely re je len biz to sí -
tás biz to sí tá si vé del me is ki ter jed.

A biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé ge ki zá ró lag ak kor
áll be, ha a biz to sí tott fu va ro zó a ha jós-, a vas úti-,
vagy kom bi-tár sa sá gok kal szem be ni vissz ke re set
ered mé nyes le foly ta tá sá hoz szük sé ges ok má nyo kat
és do ku men tu mo kat, a biz to sí tó nak hi ány ta la nul, idô -
ben át ad ja.

A biz to sí tó té rí té sé nek fel sô ha tá ra a biz to sí tá si szer -
zô dés ben (aján lat, köt vény) az adott fu var esz köz áru -
kár biz to sí tá si ese mé nyé re meg ha tá ro zott kár ese mé -
nyen kén ti li mit, leg fel jebb azon ban az áru kár ren de -
zé sét kö ve tô en még ren del ke zés re ál ló biz to sí tá si
összeg.

1.7. Kon té ner sé rü lés

Amennyi ben a ká ro so dott kon té ner nem a biz to sí tott
fu va ro zó tu laj do na és an nak balesetbôl eredô sé rü lé -
se (pl. konténer törése, kilyukadása, deformálódása,
elhajlása stb.) je len szer zô dés ha tá lya alatt, a je len
szer zô dés ben fog lalt, va la mely biz to sí tá si ese ménnyel
össze füg gés ben ke let ke zett, a biz to sí tó meg té rí ti a
kon té ne rek ja ví tá sá nak, hely re ál lí tá sá nak költ sé ge it,
lo pás, el tû nés ese tén azok kár idô pon ti ér té két az
avult ság fi gye lem be vé te lé vel.

Az esztétikai jellegû sérülések (pl. karcolás, horzsolás
stb.) nem minôsülnek biztosítási eseménynek.

A biz to sí tó té rí té sé nek fel sô ha tá ra a biz to sí tá si szer -
zô dés ben (aján lat, köt vény) az adott fu var esz köz áru -
kár biz to sí tási ese mé nyé re meg ha tá ro zott kár ese mé -
nyen kén ti li mit, leg fel jebb azon ban az áru kár ren de -
zé sét kö ve tô en még ren del ke zés re ál ló biz to sí tá si
összeg, de maximum 500.000 Ft.

1.8. Be- és ki ra ko dás

Amennyi ben a be- és ki ra ko dást, il let ve a ra ko mány -
rög zí tést a biz to sí tott fu va ro zó vég zi a biz to sí tá si vé -
de lem a be- és ki ra ko dás alatt ke let ke zô ká rok ra is ki -
ter jed.

A biz to sí tó té rí té sé nek fel sô ha tá ra a biz to sí tá si szer -
zô dés ben (aján lat, köt vény) az adott fu var esz köz áru -
kár biz to sí tási ese mé nyé re meg ha tá ro zott kár ese mé -
nyen kén ti li mit, leg fel jebb azon ban az áru kár ren de -
zé sét kö ve tô en még ren del ke zés re ál ló biz to sí tá si
összeg.

1.9. Ka mat

Meg té rí ti a biz to sí tó a ren del ke zés re jo go sul tat a CMR
egyez mény alap ján meg il le tô évi 5%-os ka mat költ sé -
gét, amennyi ben a ka mat-költ ség szá mí tá si alap ját je -
len tô kár té rí tés a je len szer zô dés ben meg ha tá ro zott
va la mely biz to sí tá si ese ménnyel kap cso lat ban me rült
fel.

A ka mat at tól az idô pont tól ese dé kes, ami kor az írás -
be li fel szó lam lást a fu va ro zó hoz el küld ték, vagy en nek
hi á nyá ban, at tól a nap tól, ami kor a ke re se tet megin dí -
tot ták.

A biz to sí tó té rí té sé nek fel sô ha tá ra a biz to sí tá si szer -
zô dés ben (aján lat, köt vény) az adott fu var esz köz áru -
kár biz to sí tási ese mé nyé re meg ha tá ro zott kár ese mé -
nyen kén ti li mit, leg fel jebb azon ban az áru kár ren de -
zé sét kö ve tô en még ren del ke zés re ál ló biz to sí tá si
összeg.

1.10. Az 1.1. – 1.9. pon tok ban rész le te zett biz to sí tá si ese -
mé nyek re egy konkrét káreseménnyel kapcsolatban
együt te sen ki fi ze tett összeg nem ha lad hat ja meg a
szer zô dés ben (aján la ton, köt vény ben) meg ha tá ro zott
ká reseményenkénti kár té rí té si li mit (fuvareszköz szin-
tû limit) össze gét.

1.10.1. Az adott szer zô dés ben biz to sí tott va la mennyi fu var -
esz köz tekintetében a biz to sí tó egy tel jes biz to sí tá si
idô szak ra vo nat ko zó koc ká zat vi se lé sé nek fel sô ha tá -
ra nem ha lad hat ja meg a szer zô dés ben (aján la ton,
köt vény ben) meg ha tá ro zott éves kár té rí té si li mit mér -
té két (szerzôdés szintû limit).


