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Közúti Árufuvarozók és Személyszállítók Kezesi Biztosítása
Biztosítási termékismertető
A társaság: Cig Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.

A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás más
dokumentumokban érhető el!

Milyen típusú biztosításról van szó?
A Közúti Árufuvarozók és Személyszállítók Szolgáltatók kezesi biztosítása, mely pénzügyi megfelelőség
biztosítása közúti árufuvarozói tevékenységet végző szerződő számára az Európai Parlament és Bizottság
1071/2009 Rendelete alapján.

Mire terjed ki a biztosítás?
A biztosítási fedezet a Biztosított által nyújtott fuvarozási szolgáltatás időtartama alatt a megbízótól
átvett vagyontárgyakban a fuvarfeladat teljesítése során a biztosított tevékenysége körében, valamint
azzal közvetlen kapcsolatban felmerülő okból bekövetkezett károkra terjed ki, amelyekért a Biztosított
jogszabály alapján felelősséggel tartozik.
A Biztosító biztosítási kezességvállalásának felső határa, mint biztosítási összeg a 1071/2009/EK
Rendelet 7.cikk (1) alapján a következő:
▪
egy gépjármű (járműszerelvény) esetén, illetve – több jármű, járműszerelvény üzemeltetése
esetén – az első gépjármű (járműszerelvény) esetén 9000 EUR,
▪
minden további üzemeltetett gépjármű (járműszerelvény) esetén 5000 EUR/gépjármű
(járműszerelvény).

Mire nem terjed ki a biztosítás?
A biztosítás alapján nem térülnek a teljesség igénye nélkül az alábbiak:
▪
azok a fizetési kötelezettségek, amelyekért a Biztosított nem a Kedvezményezett és a
Biztosított között létrejött főkötelezettséget megalapító tagállami, illetve európai uniós
norma, illetve szerződés alapján, az abban szabályozott minőségében tartozik felelősséggel.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
▪

▪

▪

Amennyiben a biztosítási szerződési feltételek előírják, a Biztosító letét-, illetve biztosíték
adását követelheti meg a Biztosítottól azokban az esetekben, amelyeket a vonatkozó
biztosítási feltételek felsorolnak.
A Szerződő kötelezi magát, hogy megtéríti a Biztosító részére mindazon tőke, kamat és
költség összegét, amelyet a Biztosító megbízásából biztosítási szerződés alapján kifizetni
köteles, továbbá a Szerződő e körben kifejezetten lemond mindenfajta kifogásról, ideértve a
c.c. 1952. szakaszában foglalt eseteket is.
A Szerződő köteles megtéríteni valamennyi költséget, amely a regressz igény
érvényesítésével, vagy egyébként a biztosítási szerződésből fakadóan a Biztosítónál
felmerült.

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítási védelem az Olaszországban és az Európai Unió más tagállamában okozott, továbbá
bekövetkezett károkkal összefüggő fizetési kötelezettségekre terjed ki.

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
Indirizzo: HU-1033 Budapest, Flórián tér 1. Ungheria Indirizzo postale: HU-1502 Budapest, Pf. 516. Ungheria
Web: www.cigpannonia.hu E-mail: italy@cig.eu Numero di registrazione: 01 10 046150 CF: 14440306-4-44

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
▪
▪
▪

közlési és változás-bejelentési a szerződés megkötésekor, valamint annak fennállása alatt,
díjfizetési kötelezettség,
együttműködési és kárenyhítési kötelezettség,
a Biztosító helytállása esetén megtérítési kötelezettség.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
▪
▪
▪

a biztosítási díj a biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg,
a díjfizetés a termékre vonatkozó teljeskörű tájékoztatókban foglaltak figyelembe vételével
egy összegben történik; banki és egyéb szolgáltatókon keresztül történő átutalással,
a biztosítási díjat a Biztosítási kötvény kiállítását megelőzően kell megfizetni.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
▪
▪

a biztosítási fedezet a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik
a biztosítási fedezet megszűnik különösen
o
a szerződésben meghatározott tartam lejáratának napján,
o
a Kedvezményezett mentesítő nyilatkozatának kiállításával, amennyiben az korábbi,
mint a biztosítási szerződésben rögzített tartam lejárata.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
▪
▪

a Kedvezményezett által kiállított mentesítő nyilatkozat Biztosítónak történő megküldésével,
vagy
szabályszerűen kitöltött és valamennyi szükséges aláírással ellátott írásbeli törlési kérelem
Biztosítónak történő megküldésével.

