LENGYELORSZÁGI KÖZÚTI
FUVAROZÓ PÉNZÜGYI
TELJESÍTŐKÉPESSÉGE SZAKMAI
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS
Biztosítási termékismertető

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

Milyen típusú biztosításról van szó?
A Lengyelországi Közúti Árufuvarozók és Személyszállítók Szolgáltatót Felelősségbiztosítása egy
felelősség típusú biztosítás, mely alapján a biztosítási szerződés keretein belül a Biztosító helytáll
Biztosított kötelezettségeiért vagy a vele szemben fennálló követelések kielégítéséért az Európai
Parlament és a Tanács a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak
megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 1071/2009/EK
rendeletében (2009. október 21.) (a továbbiakban „Rendelet”) foglalt, a Rendelet 3. cikke 1. bekezdése
c. pontja alapján megállapított garanciális összegről szóló, továbbá a biztosítási feltételekben
meghatározott elvek szerint.
Mire terjed ki a biztosítás?
Biztosítási eseménynek tekintendő az a
sorsszerű esemény, amelynek bekövetkezte
eredményeképpen a Biztosított képtelenné válik a
közúti áru- vagy személyfuvarozási tevékenysége
során felmerült jogos és indokolt fizetési
kötelezettsége teljesítésére.
A biztosítási védelem kiterjed azokra a biztosítási
eseményekre, amelyek fizetési kötelezettségek
előidézői, vagy amelyek következményeképpen
fizetési kötelezettség lép fel a biztosítási védelem
időtartama során, továbbá ahol az esemény
bejelentése a Biztosító felé megtörtént a biztosítási
szerződés érvényessége alatt, illetve nem később,
mint a szerződés érvényét követő (felbontás vagy
megszűnés) három napon belül.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
Milyen korlátozások vannak a
biztosítási fedezetben?
A biztosítás alapján nem térülnek a teljesség igénye
nélkül az alábbiak:
Biztosító nem vállal felelősséget a Biztosítottal
szemben fennálló fizetési kötelezettségekből fakadó
követelések, illetőleg egyéb pénzügyi követelések
teljesítéséért, amennyiben:
azoknak nincs köze a hatályos jogszabályi
előírások, különösen az Európai Parlament és a
Tanács 1071/2009/EK rendeletében (2009. október
21.), illetőleg a közúti fuvarozásról szóló 2001.
szeptember 6-i törvényben (Lengyel Közlöny
2001. évfolyam 125. szám, 1371. pozíció, a későbbi
módosításokkal) foglalt előírások teljesítéséhez;
azok olyan közúti fuvarozási feladat
eredményeképpen keletkeztek, amelynek
folytatásához a Biztosított nem rendelkezik
jogosultsággal/engedéllyel;
azok a jármű fuvarozó vagy a fuvarozó részéről
felelősséggel tartozó személy általi jogosulatlan
használatából fakadtak;

azok olyan személyek cselekvése nyomán keletkeztek, akik jogosulatlanul használták a járművet, dacára annak, hogy a
fuvarozó tevékenységükért nem visel felelősséget;
azok illegális munkavállalói foglalkoztatás, szakképzettséggel nem rendelkező vagy a hatályos jogszabályok által előírt
jogosultsággal nem rendelkező személy foglalkoztatásából fakadtak;
a fizetési kötelezettség teljesítésének fedezésére egyéb biztosítás lett megkötve, beleértve a megkötés lehetőségét is, így
pl. a hatályos jogszabályok alapján gépjármű üzemeltetők esetében kötelező felelősségbiztosítás;
a kötelezettség a Biztosított házastársa, közvetlen vagy közvetett rokona, egyenes vagy oldalági rokona és rokonsági
kapcsolatban levő harmadik személy követelése nyomán keletkezett;
azok testi sérüléssel vagy egészségvesztéssel járó károsodáshoz köthetők (személyi károk);
azok atomenergiához vagy egyéb ionizáló, sugárzó anyaghoz köthetők, hacsak azokat nem kereskedelmi, mezőgazdasági,
orvosi, tudományos vagy hasonlóan békés céllal rendelkezésre bocsátott vagy szállított radioaktív izotópok (kivéve az
atomenergia fűtőanyagokat) hozták létre;
azok kapcsolatba hozhatók olyan vegyi, biológiai, biokémiai anyagokkal, elektromágneses sugárzással, amelyeket
fegyverként - tekintet nélkül a felhasználóra - szándékoztak használni, továbbá tekintet nélkül minden egyéb ez irányú
körülményre.

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítás jellemzően a szerződésben feltüntetett kockázatviselési címeken bekövetkező károkra terjed ki, de egyes
fedezetek kiterjeszthetőek Magyarország, vagy szélesebb körű területi hatályra is.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
• díjfizetési kötelezettség;
• közlési és változás-bejelentési kötelezettség a szerződés megkötésekor, valamint annak fennállása alatt;
• kárbejelentési, kárenyhítési és kármegelőzési 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 több részletben is;
a biztosítás első díja a Biztosító kockázatviselés kezdetének első napján esedékes, a folytatólagos díj pedig annak a díjfizetési
időszaknak az első napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik
• a biztosítási díjat annak esedékességétől számított 30. napig meg kell fizetni, különben a szerződés megszűnik.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
• a biztosítási fedezet a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik
• a biztosítási fedezet megszűnik különösen
» érdekmúlás esetén,
» évfordulóra történő felmondás esetén az évforduló napján,
» határozott időtartamú szerződés esetén a lejárat napján,
» díjnemfizetés esetén.

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

