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   biztosítási fedezetben? 

Szállítmánybiztosítás 

Biztosítási termékismertető 

Társaság (Biztosító): Chubb European Group SE (székhelye: 92400 Courbevoie, Franciaország, 
cégjegyzékszáma: 450327374 RCS Nanterre), amely Magyarország területén biztosítási tevékenységét a Chubb 
European Group SE Magyarországi Fióktelepén (1054 Budapest, Szabadság tér 7., tel.: (06 -1) 487-4087) keresztül 
fejti ki. A Biztosító tevékenységét a francia Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution – ACPR) engedélyével és felügyelete mellett folytatja, helyi hatósági felügyeletét a Magyar Nemzeti Bank 
látja el. 

Termék: Szállítmánybiztosítás 

Figyelem! Ez a biztosítási termékismertető csak egy általános, rövid, nem személyre szabott összefoglalása a 
szállítmány biztosítás által fedezett, illetve a fedezetből kizárt kockázatoknak, és az egyéb fontos tudnivalóknak. 

Teljeskörű tájékoztatás a Biztosító Általános Szállítmánybiztosítási Feltételeiben (ÁSZF) található. Kérjük, olvassa el 
figyelmesen ezeket a dokumentumokat, melyek megtalálhatók honlapunkon a http://www2.chubb.com/hu-hu/ címen. 
Figyelem! Ez a biztosítási termékismertető nem képezi a biztosítási szerződés részét. 

Milyen típusú biztosításról van szó? 

A szállítmánybiztosítás egy adott szállítmánynak egy adott útvonalon (közúton, vasúton, légi- vagy vízi úton) történő 
fuvarozása alatt, a szállítmányban bekövetkező károkat fedezi. A kockázatviselés kezdete, amikor az árut fuvarozási céllal 
a kötvényben megjelölt feladóhelyről (raktárból) elmozdítják, a kockázatviselés vége, amikor az árut a kötvényben 
megjelölt végső rendeltetési állomáson kiszolgáltatják, ideértve a szállítás során szokásos és szükséges átrakásokat is. A 
biztosítási szerződést a szállítmány indulása, azaz a kockázatviselés kezdete előtt szükséges megkötni. 

Mire terjed ki a Mire nem terjed ki a biztosítás? 
biztosítás? 

 A  szállítmányt  ért  bármilyen  olyan  kár, 
amely  a  biztosítási  időn  belül  
következett  be,  

 A  Biztosítottnál  a  kárenyhítés  vagy  a 
kármentés  során,  ésszerűen  felmerült  
költségek,  

 Az  általános  átlagos  hozzájárulások 
(General  Average  Contribution)  összege  
és  a  biztosított  költségek  (abban  az  
esetben  is,  amennyiben  azoknak  a  fenti  
kártérítésekkel  együtt  számított  teljes  
összege  meghaladja  a  Biztosítási  
Összeget)  

  értékpapírok  és  dokumentumok, 
  bankjegyek,  nemesfémek,  jelenlegi  pénzérmék,  

  nyertes  lottószelvények,  órák,  ékszerek,  antikvitások, 
  drágakövek  és  egyéb  ékszerek, 
 élő  állatok,  vagy  friss  növények, 
  saját  tengelyükön  szállított  áruk. 

A szállítmánybiztosítás Egyedi vagy 
Forgalmi Alapú biztosítás formájában 
köthető meg. 

Figyelem!  A  biztosítási
szolgáltatások  részleteit  az  ÁSZF
tartalmazza.  

 
 

! A  biztosítási  részletezőben  meghatározott  biztosítási  időszak  (időbeli 
korlát),  

! A  biztosítási  részletezőben  meghatározott  önrész, 

! A  biztosítási  részletezőn  feltüntetett  Biztosítási  összeg,  illetve 
kártérítési  limit,  

! A  biztosító  mentesülését  eredményező  okok  (pl.  közlési,  bejelentési, 
kármegelőzési  és  kárenyhitési  kötelezettség  megsértése).  

Figyelem!  Az  ÁSZF  egyéb  korlátozásokat  is  tartalmaz!  

Figyelem!   Az  ÁSZF  egyéb  kizárásokat  is  tartalmaz.  Az  
Intézményes  Fuvarozási  Klauzulák  kizárásai  az  ÁSZF  és  a  
biztosítási  szerződés  részét  képezik.    

Milyen  korlátozások  vannak  a  

http://www2.chubb.com/hu-hu
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Hol érvényes a biztosításom? 

 A biztosítási szerződésben meghatározott területeken.

A biztosítás kötésekor 

 Közlési  kötelezettség  a  valóságnak  megfelelő  tartalommal,  a  Biztosító  részére  tett  írásbeli  ajánlattal 
egyidejűleg.  

A biztosítási szerződés fennállása alatt 

 Díjfizetési kötelezettség, a választott díjfizetési ütemezésnek megfelelően.

 Közlési  és  változás-bejelentési  kötelezettség,  ha  biztosítás  megkötésekor  fennálló  adataiban  változás 
következik  be.  A  változások  a  Biztosítónak  való  bejelentés  időpontjától  hatályosak.  

 Együttműködési és kármegelőzési kötelezettség a szerződéses feltételekben foglaltak szerint.

A káresemény bekövetkezésekor 

 A  Biztosítót  haladéktalanul,  legkésőbb  azonban  az  eseményről  való  tudomásszerzését  követő  első 
munkanapon  köteles  értesíteni,  és  követni  a  Biztosító  utasításait.  

 Kárbejelentési  és  kárenyhítési  kötelezettség  a  bekövetkezett  káresemény  kapcsán,  közreműködés  a  Biztosító 
által  lefolytatott  vizsgálatokban,  a  Biztosító  utasításainak  betartása,  valamint  adat- és  dokumentum  
szolgáltatási  kötelezettség.    

 Adatszolgáltatási  kötelezettség  a  Biztosító,  valamint  Biztosítónak  a  biztosítási  részletezőben  megjelölt, 
kiszervezett  tevékenységet  végző  partnerei  részére  a  káresemény  megfelelő  felmérése  és  bizonyítása  
érdekében.  

Mikor és hogyan kell fizetnem? 

A  biztosítási  díjat  banki  átutalással,  közvetlenül  a  Biztosító  részére  kell  megfizetni  az  általa  kiállított  számla  
alapján.  A  biztosítási  díj  összegét  a  Biztosítási  részletező  tünteti  fel.  A  határozott  tartamú  szerződés  díjának  
megfizetése  egy  összegben,  a  szerződes  kezdetekor  esedékes.  A  hatarozatlan  tartamú  szerződés  első  díjának  vagy  
díjrészletének  megfizetése  a  szerződés  kezdetekor,  a  további  díjak  vagy  díjrészletek  megfizetése  a  választott  
díjfizetési  gyakoriságnak  (éves,  féléves,  negyedéves)  megfelelően  az  adott  időszak  első  napján  esedékes.  

Mikortól meddig tart a kockázatviselés? 

 Kezdete: A biztosítási részletezőn meghatározott nap 0 óra 00 percében.

 Vége: A biztosítási részletezőn meghatározott nap 24 óra 00 percében.

 A  tartam  alatt  szűnik  meg  a  Szállítmánybiztosítás,  amennyiben  azt  bármelyik  fél  felmondja,  a  Biztosított  az 
esedékes  díjat  nem  fizeti  meg,  vagy  ha  az  ÁSZF-ben  szereplő  valamely  további  megszűnési  ok  bekövetkezik.  

Hogyan szüntethetem meg a szerződést? 

 A Biztosított jogosult 30 napos felmondási idővel, a biztosítási időszak végére írásban felmondani a biztosítási
szerződést. A 3 éves vagy annál rövidebb határozott tartamú szerződés felmondással nem szüntethető meg. 

 A szerződés megszüntethető továbbá érdekmúlás esetén annak bejelentésével és igazolásával, valamint a felek
közös megegyezésével. 

Figyelem! A Szállítmánybiztosítás ÁSZF-je további megszűnési módokat tartalmazhat. 

Milyen  kötelezettségeim  vannak  a  biztosítással  kapcsolatban?  


