Szállítmányozói Felelősségbiztosítás
Biztosítási termékismertető

A társaság: CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
A termék: Szállítmányozói Felelősségbiztosítás
A termékre vonatkozó teljeskörű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás más dokumentumokban – az Ön ajánlatában,
kötvényében és biztosítási feltételeiben – érhető el.

Milyen típusú biztosításról van szó?
A szállítmányozói tevékenységre kialakított termék egy felelősség típusú biztosítás, amely a Biztosított szállítmányozói tevékenységi
felelősségi körébe tartozó károkozás esetén megtéríti a Biztosított helyett a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést (tényleges
kárt), amelyekért a Biztosított a mindenkor érvényben lévő magyar jogszabályok alapján a szállítmányozói tevékenysége következtében
megbízóival szemben felelősséggel tartozik.

Mire terjed ki a biztosítás?
Jelen biztosítás a Biztosítottnak, vagy az
alkalmazásában illetve vele megbízási vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
álló személynek a szállítmányozásra vonatkozó
szakmai szabályok megszegésével előidézett olyan
károkozásra, terjed ki, amelyért a biztosítottat
a magyar jog szabályai szerint szállítmányozói
minőségében kártérítési kötelezettség terheli.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
A biztosítás alapján a teljesség igénye nélkül nem
térülnek az alábbiak:
a bűncselekménnyel okozott károk;
illegális szállítmányokkal kapcsolatban felmerült
károk;
vis maior következtében előállt károk;
környezetszennyezési és következményi károk;
személyi sérülés és haláleset kockázatával
kapcsolatban felmerült károk;
az egyéb biztosítás vagy jogszabály alapján
megtérülő károk;
a kötbér, bírság és egyéb büntetés, gazdasági
(üzemszüneti) veszteségek (pl.: elmaradt haszon,
többletköltség, piacvesztés stb.);
fizetési késedelemből vagy nemfizetésből eredő
károk;
háborús cselekmény vagy intézkedés
következményeként keletkezett károk.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
A biztosítás alapján nem biztosított esemény többek között:
a raktározási, valamint vámkezelői, vámügyintézői tevékenységgel kapcsolatban bekövetkező káresemények;
a fuvarozó ellenőrzésének, vagy annak során elkövetett mulasztás következtében felmerülő károk;
az áruhiány, lopás valamint árueltűnés károk függetlenül attól, hogy ezen káresemények milyen körülmények között
következtek be;
nemesfémekkel, drágakövekkel, készpénzzel, bármiféle értékpapírral, műtárgyakkal, festményekkel és régiségekkel,
mobiltelefonokkal, gépjárművekkel, jövedéki termékekkel, háztartási/költözési ingósággal, hűtött áruval, gyúlékony,
robbanásveszélyes vagy szennyező árukkal kapcsolatban keletkezett károk.

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítási fedezet a kötvényben meghatározott feltételek mellett a Magyarországon, valamint az Európa területén
bekövetkező károkra nyújt fedezetet.

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

Mikor és hogyan kell fizetnem?
• a biztosítási díj a biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg,
• a biztosítási díj fizetésének módját és gyakoriságát a szerződés tartalmazza a Szerződő és a Biztosító megállapodása szerint,
• a díjfizetés történhet egy, kettő, vagy négy részletben a termékre vonatkozó teljeskörű tájékoztatókban foglaltak figyelembe
vételével; banki és egyéb szolgáltatókon keresztül történő átutalással,

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
• a biztosítási fedezet a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik és a szállítás normál időtartamáig tart.
• a biztosítási fedezet megszűnik különösen
oo a fuvarozásra használt jármű eladása, avagy az üzembentartói jog megszűnésének napján,
oo évfordulóra történő felmondás esetén bármelyik fél részéről az évforduló napján,
oo határozott időtartamú szerződés esetén a lejárat napján,
oo díjnemfizetés esetén a feltételekben meghatározott módon szűnik meg.

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

