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ZÁRADÉK
MEZÔGAZDASÁGI VAGYONBIZTOSÍTÁSHOZ
(VMG/12/1410)

A belföldi szállítmánybiztosítás különös szerzôdési feltételei

1. Jelen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a mezôgazdasági vagyonbiztosítás különös szerzôdési feltételei
(VAMG1410 vagy VARMG1410), a tételesen megjelölt záradékok és az esetleges külön megállapodások változatlanul érvényben
vannak, a biztosítási fedezet – különdíj fizetése ellenében – kiterjed a biztosított szállítmányban a szállítás tartama alatt véletlen,
váratlan formában, balesetszerûen bekövetkezô, a fuvarozással együtt járó veszélyek által okozott
1.1. megsemmisülés,
1.2. sérülés,
1.3. elveszés vagy egyéb veszteség
formájában elôálló károkra, amelyekkel összefüggésben a Biztosító szolgáltatási kötelezettségét nem zárta ki.

2. Biztosítható vagyontárgyak
2.1. A jelen feltételek alapján biztosítható vagyontárgynak minôsülnek a kötvényen felsorolt forgalmi értékkel megjelölt
árucsoportokba tartozó vagyontárgyak.
2.1.1. A biztosítási fedezet a biztosítási szerzôdésben – kötvényben – éves forgalommal megjelölt saját tulajdonú
kereskedelmi árukra/árucsoportokra (fuvarozásra kerülô vagyontárgyakra) terjed ki, beleértve annak csomagolását is.
2.2. Nem biztosítható vagyontárgyak:
2.2.1. A Biztosító nem fizeti meg a nemesfémek, készpénz, ékszerek, drágakövek, mindenfajta mûalkotás és mûtárgy,
fegyverek és lôszerek, robbanó-, radioaktív-, és hasadóanyagok, átköltözési ingóságok, valamint élô állatok szállítása során
bekövetkezett károkat.

3. A kockázatviselés helye
A biztosítás a magyarországi telephelyrôl magyarországi telephelyre történô fuvarozás során – az országhatár átlépése
nélkül – bekövetkezô káreseményekre terjed ki.

4.1. A biztosítási fedezet nem terjed ki az alábbi károkra, veszteségekre és költségekre:
4.1.1. a kizárólag telephelyen, üzemterületen belüli áru- vagy anyagmozgatás során keletkezett károkra;
4.1.2. a Biztosított/Szerzôdô saját fuvareszközzel végzett fuvarozása közben keletkezett károkra, ha a szállítóeszköz a fuvarozásra
alkalmatlan volt, vagy azt túlterhelték;
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4. Kizárások
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4.1.3. azokra a károkra, amely a szállítmányok belsô biológiai folyamatainak (erjedés, penészesedés, belsô romlás), illetve kártevôk
(férgek, rágcsálók, rovarok) okozta károknak a következményei, kivéve, ha az ilyen kár biztosítási esemény miatt állt elô;
4.1.4. az öngyulladás-, tûz- vagy robbanáskárokra, ha a biztosított szállítmányt a Biztosított/Szerzôdô vagy megbízottja tudtával olyan
másik szállítmánnyal rakják össze, amely öngyulladás-, tûz- vagy robbanásveszélyes;
4.1.5. a szállítmány sajátos természetébôl, különösen kiszáradásából, apadásából, súlyveszteségébôl származó károkra, kivéve azt az
esetet, ha az ilyen kár biztosítási esemény következménye;
4.1.6. a sértetlen külsô csomagoláson belüli tartalomhiány miatti károkra;
4.1.7. azokra a károkra, melyeket a szállítmány címzettje a kifogás nélküli átvételt követôen állapított meg, kivéve, ha a kár külsôleg
nem volt felismerhetô, és az észlelést követôen azonnal, de legkésôbb az érvényben lévô fuvarozási feltételekben megjelölt határidôn
belül jelenti azt az illetékes szerveknek (fuvarozó, helyi önkormányzat és/vagy közjegyzô), és bevonásukkal jegyzôkönyvben igazolja,
hogy a kár a fuvarozás tartama alatt következett be;
4.1.8. a szállítmányban lopás vagy elvesztés folytán keletkezett károkra, ha a kár lezárt, sértetlenül érkezett konténerben észlelt
áruhiányból származik;
4.1.9. azokra a károkra, amelyekkel kapcsolatban a Biztosított a kárért felelôssé tehetô harmadik személyt – a Biztosító
hozzájárulása nélkül – kártérítési felelôssége alól felmentette;
4.1.10. amelyek hatósági intézkedés (pl. elkobzás, lefoglalás) miatt álltak elô;
4.1.11. amelyek szállítási késedelembôl származnak.
4.2. A Biztosító nem fizeti meg a
4.2.1. a Biztosított által ellenérték fejében végzett szállítás során, valamint
4.2.2. az elô- és utótárolás során
bekövetkezô károkat.
4.3. A Biztosító nem fizeti meg azokat a károkat vagy a károknak azt a részét, amelyek jogszabály vagy más biztosítás alapján
megtérülnek.

5. A biztosítási összeg meghatározása, a kártérítés mértéke
5.1. A szállítmány (áruk) biztosítási összege a szállítmány számla szerinti értéke, de legfeljebb a biztosítási kötvényen
feltüntetett szolgáltatási összeg/kárlimit. Számla hiányában a Biztosító
5.1.1. tárgyi eszközök esetében a szállítmány tényleges (valóságos) értékét,
5.1.2. vásárolt készletek esetében a beszerzési árat,
5.1.3. saját termelésû készletek esetében az elôállítási önköltséget vagy norma szerinti közvetlen önköltséget,
fizeti meg a biztosítási kötvényen feltüntetett szolgáltatási összegen belül.
5.2. A költségtérítés – a biztosítási kötvényen megjelölt – biztosítási összege tartalmazza a 6. pontban felsorolt,
a szállítás folyamán a kárral összefüggésben felmerülô költségeket, a fuvardíjat, illetve a szállítmánybiztosítási díjat.
5.3. A jelen záradékban biztosított veszélyek következtében bekövetkezô károkat a Biztosító a Biztosított (árutulajdonos)
részére a biztosítási kötvényben feltüntetett biztosítási összeg erejéig fizeti meg. A kártérítési limit/biztosítási összeg a
káreseménnyel összefüggésben felmerülô költségtérítést (6. pont) is magába foglalja.

5.5. A Biztosító az eltulajdonított, illetve elveszett vagyontárgyaknak az 5.1. pontban meghatározott értékét fizeti meg.
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5.4. Ha a biztosított vagyontárgy megsemmisül, vagy olyan mértékben sérül, hogy a helyreállítás mûszakilag nem lehetséges,
vagy gazdasági számítással alátámasztva nem indokolt (teljes, totálkár), a Biztosító a vagyontárgynak a káridôpont – 5.1. pont
szerinti – értékét fizeti meg.
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5.6. A vagyontárgyak javítással, a károsodott részek pótlásával helyreállítható kárai esetén a Biztosító a ténylegesen
felmerült – az eredeti állapot helyreállítását szolgáló – átlagos javítási, pótlási költséget fizeti meg.
5.7. A Biztosító az általános forgalmi adót csak abban az esetben fizeti meg, ha a Biztosított/tulajdonos az adó
visszatérítésére nem jogosult.

6. Költségek
6.1. A Biztosító megfizeti a szállítással összefüggô alábbi költségeket, az áru értékén felül, a jelen szerzôdésben (kötvényben)
megállapított értékhatárig:
6.1.1. a szállítás folyamán a kárral összefüggésben felmerülô kárcsökkentési, valamint a kár kivizsgálásával kapcsolatos költségek, továbbá
6.1.2. egy bekövetkezett kár kapcsán indokoltan felmerült átrakási- és ideiglenes tárolási költségek, valamint a továbbszállítás
többletköltségei, amennyiben a Biztosított ezt a körülmények figyelembe vételével szükségesnek ítéli meg vagy azok a Biztosító
utasítása alapján merülnek fel és nem minôsülnek kárenyhítési, kárcsökkentési, vagy a kár kivizsgálásával kapcsolatos költségnek;
6.1.3. a fuvardíjat és a szállítmánybiztosítási díjat.

7. A biztosítási szerzôdés létrejöttének különös feltételei, a fedezet kezdete és lejárata
Az MKB Birtokvédelem mezôgazdasági vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési feltételei (ÁSZF/mgaltfel/1410) 5. pontja az
alábbiakkal egészül ki:
7.1. A Biztosító kockázatviselése a biztosítás hatályba lépését követôen – eltérô megállapodás hiányában – abban az idôpontban
kezdôdik, amikor a szállítmányt a fuvarozás megkezdése céljából a tárolási helyrôl kiviszik (elmozdítják), és tart a fuvarozás egész
folyamata alatt, beleértve a szükséges fel-, le- és átrakodásokat, valamint a közbensô tárolásokat; végül befejezôdik, amikor a
szállítmányt a rendeltetési helyen a címzett (átvevô) raktárában vagy tárolási helyén elhelyezik.
7.2. A szabadon ömlesztett (rinfusa) áruk és tartályokban tárolt folyadékok, gáz- és gôznemû anyagok szállítása esetén a Biztosító
kockázatviselése – eltérô megállapodás hiányában – akkor kezdôdik, amikor az árunak a szállítóeszközbe való berakodása, illetve
betöltése befejezôdött, és tart a rendeltetési helyen történô kirakodás, illetve lefejtés megkezdéséig.
7.3. Külön megállapodás hiányában a Biztosító a szükségszerû közbensô tárolás elsô 15 napjára vállalja a fedezetet.

8. A kárbejelentés különös szabályai
Az MKB Birtokvédelem mezôgazdasági vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési feltételei (ÁSZF/mgaltfel/1410) 18. pontja az
alábbiakkal egészül ki:

8.2. Az MKB Birtokvédelem mezôgazdasági vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési feltételei (ÁSZF/mgaltfel/1410) 18.3.
pontjában foglaltakon túlmenôen a Biztosító szolgáltatásának igénybevételéhez a Biztosító rendelkezésére kell bocsátani:
8.2.1. a károsodott szállítmány megnevezését és a kárszemle helyét, valamint a kárért esetlegesen felelôs harmadik személy adatait,
8.2.2. a küldeményre vonatkozó árukísérô számlákat, az elszenvedett kár miatti veszteség összegének igazolására felvett
szemlejegyzôkönyvek, szakértôi jelentések, kárszámlák, a kárral kapcsolatos költségekre vonatkozó számlák, valamint minden további
a Biztosító képviselôje vagy megbízottja által kért okmányt.
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8.1. A károkat azonnal, késedelem nélkül be kell jelenteni a Biztosítónak, abban az esetben is, ha egyelôre csak egy esetleges kár
gyanúja merül fel.
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9. Önrészesedés
9.1. Szállítmánybiztosítás esetén a Biztosító a szolgáltatási összegbôl nem von le önrészesedést.
9.2. A saját, lízingelt, bérelt vagy kölcsönzött szállítóeszközzel végzett fuvarok során a lopás, rablás és vandalizmus
következtében bekövetkezô károkra, este 23 és reggel 6 óra közötti idôszakban, a fedezet önrészesedés nélkül csak akkor
érvényes, ha a fuvareszköz
9.2.1. lezárt garázsban elzárásra kerül, vagy
9.2.2. ôrzött parkolóban kerül elhelyezésre
9.2.3. egy lakott birtok, gazdaság bekerített udvarán került elhelyezésre.
9.3. Amennyiben az 9.2 pontban leírt feltételek nem teljesülnek, a Biztosító a kár értékének 20%-át önrészesedésként a
szolgáltatásból levonja.

10. A kármegelôzési és kárenyhítési kötelezettség
10.1. A Biztosított köteles minden tôle elvárható intézkedést megtenni a károk megelôzése, elhárítása és enyhítése
érdekében, valamint ezzel összefüggésben a csomagolásra, a rakodásra, a rakomány elhelyezésére és rögzítésére,
a szállításra, a vagyonvédelemre vonatkozó szakmai ajánlásokat, elôírásokat így különösen a lopás kockázat elkerülésére az
alábbi biztonsági elôírásokat mindenkor betartani:
10.1.1. ha a rakomány értéke eléri ill. meghaladja a HUF 10 millió Ft-ot, a szállítás 1 fô kísérôvel történjen,
10.1.2. törekedni kell arra, hogy a szállítás napközben és folyamatosan, megállások nélkül történjen.
10.2. A Biztosító maga vagy képviselôje, megbízottja útján jogosult a kármegelôzést célzó intézkedések végrehajtását
ellenôrizni.
10.3. Szállítmánybiztosítás esetén a Biztosított a Biztosító kockázatvállalása szempontjából lényeges adatainak
megváltozásáról haladéktalanul, de legkésôbb a fuvarozás megkezdéséig köteles a Biztosítót írásban értesíteni.
A Biztosító jogosult az értesítést követôen a biztosítási díjat újólag megállapítani.
10.4. A 7.3. pont szerinti közbensô tárolás idejére a Biztosító csak abban az esetben vállalja a betöréses lopás, rablás
kockázat megtérítését, ha a tárolás céljára szolgáló helyiség védelmi szintje legalább a minimális mechanika védelem
elôírásainak megfelel. A közbensô tárolás során bekövetkezô betöréses lopás, rablás kár bekövetkezése esetén a Biztosító a
betöréses lopás és rablás eseteire szóló vagyonvédelmi szabályzatban (VMG/03/1310) megfogalmazott elôírások és
szabályok szerint teljesít szolgáltatást.

11. Egyéb rendelkezések
11.1. A jelen feltételekben nem érintett kérdésekben az MKB Birtokvédelem mezôgazdasági vállalkozásbiztosítás általános
szerzôdési feltételeiben (ÁSZF/mgaltfel/1410) az all risks mezôgazdasági vagyonbiztosítás különös szerzôdési feltételeiben
(VARMG1410) vagy a mezôgazdasági vagyonbiztosítás különös szerzôdési feltételeiben (VAMG1410) foglaltak, valamint a
Polgári Törvénykönyv az irányadók.
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