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Nemzetközi és Belföldi Szállítmánybiztosítás (PVSZ)
Biztosítási termékismertető

A társaság: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. A termék: Nemzetközi és Belföldi Szállítmánybiztosítás (PVSZ)
Tevékenységi engedély száma: MNB: H-EN-II-120/2016  

A termékre vonatkozó teljeskörű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás más dokumentumokban – az Ön ajánlatában, 
kötvényében és biztosítási feltételeiben – érhető el. 

Bejegyzés szerinti tagállam: Magyarország
Szabályozási státusz: MNB által felügyelt biztosító részvénytársaság

Milyen típusú biztosításról van szó?

A Nemzetközi és Belföldi Szállítmánybiztosítás egy vagyon típusú biztosítás, amely a nemzetközi, vagy belföldi áruszállítás során 
a szerződési feltételben meghatározott események bekövetkezése esetén a szállított áruban keletkezett károkat téríti meg.  
A biztosítást a szállított áru tulajdonosa, a közúti áruszállítást végző vállalkozás, illetve minden olyan személy megkötheti, akinek 
érdeke fűződik a szállított áru megóvásához, vagy a szerződést ilyen személy javára köti. A szerződő kizárólag vállalkozás lehet.

 Mire terjed ki a biztosítás? 

✓	 All risks fedezet (ICC „A” fedezet):

 —	 a védelme kiterjed minden olyan kockázatból eredő veszteségre, amely nem szerepel a kizárások között. 

✓	 Korlátozott fedezet (ICC „B” fedezet):

 — tűz vagy robbanás,

 — a hajó vagy vízi jármű megfeneklése, zátonyra futása, elsüllyedése, felborulása,

 — szárazföldi fuvareszköz felborulása, kisiklása,

 — hajó, vízi jármű vagy más fuvareszköz érintkezése, összeütközése,

 — a szállítmány szükségkikötőben történő kirakodása,

 — földrengés, vulkánkitörés vagy villámcsapás.

✓	 Alapfedezet (ICC „C” fedezet):

 — tűz vagy robbanás,

 — a hajó vagy vízi jármű megfeneklése, zátonyra futása, elsüllyedése, felborulása,

 — szárazföldi fuvareszköz felborulása, kisiklása,

 — hajó, vízi jármű vagy más fuvareszköz érintkezése, összeütközése,

 — a szállítmány szükségkikötőben történő kirakodása.

A fedezet mértéke a biztosítási ajánlaton, illetve kötvényen káronként és biztosítási időszakonként meghatározott összeg, ez az összeg 
azonban nem haladhatja meg a szállítmány számla szerinti értékét.

  Mire nem terjed ki a biztosítás? 

A biztosítás alapján nem térülnek a teljesség igénye nélkül az alábbiak: 

 a Biztosított súlyos gondatlanságának tulajdonítható károk, veszteségek vagy költségek,

 a biztosítás tárgyának sajátos természetéből eredő csurgás, súly- vagy térfogatveszteség, illetve a természetes elhasználódás, 
kivéve, ha az ilyen kár biztosítási esemény következtében állott elő,

 a kereskedelemben szokásos mennyiségi, méret- és súlykülönbözetek vagy veszteségek,

 a normál páratartalom vagy szokásos hőmérsékletingadozás okozta károk,

 a szállítmány penészedése, erjedése, belső romlása, kukacok, rágcsálók és rovarok okozta károk, kivéve, ha az ilyen kár valamely 
biztosítási esemény következtében állott elő,

 az öngyulladás, tűz vagy robbanáskárok, ha a biztosított szállítmányt olyan másik szállítmánnyal rakják össze, a biztosítás Szerző-
dőjének vagy a Biztosítottnak a tudtával, de a Biztosító tudta nélkül, amelyek öngyulladás, tűz vagy robbanásveszélyesek,
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 ha a szállítmány a biztosított útvonalon történő fuvarozás megkezdésekor sérült állapotban volt, kivéve azt az esetet, ha ezt a 
körülményt a szerződés megkötésekor a Biztosítóval közölték,

 a biztosítás tárgyának elégtelen vagy nem megfelelő csomagolása vagy szállításra történő előkészítése által okozott kár vagy 
költség,

 a biztosítási eseményekkel kapcsolatban, a biztosítási feltételekben feltüntetett további kizárt események, károk.

!  Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

! A Biztosított a kár megelőzésére, enyhítésére, elhárítására vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget,

! a Biztosított a kár bejelentésére vonatkozó kötelezettségének nem vagy késedelmesen tett eleget.

 Hol érvényes a biztosításom?

✓	 A biztosítás a biztosítási ajánlaton, illetve kötvényen meghatározott biztosított útvonalon/útvonalakon – feladási és rendeltetési  
hely/helyek között – történő szállítás teljes egészére terjed ki.

 Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?

— A Szerződőt, illetve a Biztosítottat a szerződés kezdetekor közlési kötelezettség,

— a szerződés tartama alatt változás bejelentési, díjfizetési, kármegelőzési kötelezettség,

— kár esetén kárenyhítési, bejelentési, felvilágosítási és információadási kötelezettség,

— és a biztosítási szerződésben meghatározott további kötelezettségek terhelik.

 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 a termékre vonatkozó teljeskörű tájékoztatókban foglaltak figyelembevételével egy részletben történik; banki és egyéb 
szolgáltatókon keresztül történő átutalással. 

 Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

A Biztosító kockázatviselése az adott szállítás vonatkozásában akkor kezdődik, amikor a biztosított vagyontárgyat (szállítmányt) 
szállításra kész állapotban, a biztosítási szerződésben megjelölt helyen lévő raktárházból vagy tárolási helyről azonnali elszállítás 
céljából elmozdítják. A biztosítási fedezet kiterjed a szokásos szállítás egész tartamára, kiterjesztve a kényszerátrakodásokra, továbbá 
azon tárolásokra, útvonaltól való eltérésekre és szállítási késedelem idejére, melyek a biztosított hatáskörén kívül esnek. A Biztosító 
kockázatviselése abban az időpontban végződik, amikor a szállítmányt a biztosítási szerződésben megjelölt rendeltetési helyen lévő 
végső raktárházba vagy tárolási helyre leszállították. Leszállítás alatt az áru rendeltetési helyen vagy raktárban, a szállítóeszközről/ből  
történt le- vagy kirakodásának befejeződése értendő. Tengeri szállítás, ömlesztett és tartályban szállított áru vonatkozásában a 
kockázatviselés terjedelmével kapcsolatban a biztosítási feltételek további rendelkezéseket tartalmaznak. 

 Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

A határozatlan tartamú szerződés a biztosítási időszak végére (évforduló előtti utolsó napra), azt megelőzően 30 nappal írásban 
felmondható.
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