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• Nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás - CMR

• Belföldi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás - BÁF

• Szállítmányozói felelősségbiztosítás

• Közúti árufuvarozók és személyszállítók szolgáltatói felelősségbiztosítása

• Személytaxi-szolgáltatást végzők szolgáltatói felelősségbiztosítása

• Nemzetközi és belföldi szállítmánybiztosítás

Termékkínálat
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• Nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás - CMR

• Belföldi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás - BÁF

• Szállítmányozói felelősségbiztosítás

• Közúti árufuvarozók és személyszállítók szolgáltatói felelősségbiztosítása

• Személytaxi-szolgáltatást végzők szolgáltatói felelősségbiztosítása

• Nemzetközi és belföldi szállítmánybiztosítás

Termékkínálat
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• Szerződés alanyai

• Szerződő: ajánlatot tesz, díjat fizeti

• Biztosított: természetes vagy jogi személy (fuvarozó) – kereskedelmi

árut közúton, járművön, díj ellenében fuvarozza min. egy CMR –

Egyezményhez csatlakozott állam területén

• Szerződés kiterjed

• tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató + kapcsolódó vontatmányokra

• előzetes bejelentés alapján bérvontatásra (idegen pótkocsik)

CMR
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• Területi hatály

• Európa

• Áru átvételének és kiszolgáltatásának helye két különböző európai

ország

• Egyesült Királyság, Ír Köztársaság, Török Köztársaság is!

• Kizárás: TIR okmányok nélküli FÁK országok területei

• Németországon belüli fuvarok fedezete (kabotázs)

• Időbeli hatály

• Kockázatviselés kezdete: legkorábban az ajánlat aláírását követő

nap 0 órájától.

• Legkésőbb a szerződés megszűnésétől számított 60 napon belül

bejelentett biztosítási eseményekre terjed ki.

CMR
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• Biztosítási esemény

• Biztosítási fedezetbe vont árunak az átvételtől a kiszolgáltatásig

terjedő idő alatti teljes vagy részleges elveszése vagy

megsemmisülése – ha a CMR–Egyezmény alapján kártérítési

kötelezettséggel tartozik

• Elveszett áru: megállapodás szerinti határidő utáni 30 napon belül

vagy fuvarozásra átvételtől számított 60 napon belül nem

szolgáltatták ki.

CMR
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• Kizárások (példák)

• Biztosított saját tulajdonú vagyontárgyaiban okozott károk

• Csomagolás hiányosságaira visszavezethető károk

• Konténeres áruszállításkor a konténerben keletkezett sérülés, konténer

megsemmisülése, elveszése

• Kötbér, bírság, egyéb büntetés

• Károsult beleegyezésével okozott károk

• Ki- és berakodás közben végzett károk, ha azt nem a biztosított fuvarozó

végzi

• Fuvarozáshoz szükséges okmányok nem megfelelő kitöltése / át nem

adása következtében keletkezett károk

CMR
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• Kizárások (példák)

• Jármű helytelen karbantartása miatt bekövetkezett károk

• Fuvareszköz túlterhelése, méretkorlátok be nem tartása miatt keletkezett károk

• Környezetvédelmi előírások megsértése miatt keletkezett károk

• Személyi sérüléses károk, nem vagyoni igények

• Költözési ingóságok, holttest, postai küldemény fuvarozásából eredő károk

• Nemesfém, drágakő, készpénz, értékpapír, műtárgy, festmény

• Gyúlékony, robbanásveszélyes, szennyező áruk

CMR
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CMR

• Biztosítási összeg / kártérítési limit

• „kezdőknek” max. EUR 200,000 / gépjármű és évente összesen

• legalább 2 éves szerződésnél max. EUR 300,000

• Biztosítási díj

• fuvardíjbevétel alapú / szerelvény darabszám alapú díjszámítás

• Egyedi megállapodások pótdíjai

• 10% pótdíjjal szabályozott hőmérsékleten történő szállítás

• 15% pótdíjjal jármű szállítás

• 15% pótdíjjal élőállat szállítása

• 15% pótdíjjal kiemelt kockázatú áruk szállítása

• 15% pótdíjjal területi hatály kiterjesztése
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CMR

• Kártérítési limitig kifizeti a biztosító

• legfeljebb az áru feladáskori értékét, de maximum SDR 8,33/kg

• fuvardíjnak, vámnak és egyéb illetékeknek kárral arányos részét,

• rendeltetési helyre történő továbbfuvarozás indokolt költségét

• Önrészesedés

• Egyéb, a szerződésben meghatározott mérték hiányában:

• 10%, de min. 50.000 Ft / káresemény

• Szabályozott hőmérsékleten történő fuvarozás során

bekövetkezett romláskár / fuvareszköz ellopása, feltörése / ponyva

kivágás – 20%, de min. 100.000 Ft / káresemény



11

• Nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás - CMR

• Belföldi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás - BÁF

• Szállítmányozói felelősségbiztosítás

• Közúti árufuvarozók és személyszállítók szolgáltatói felelősségbiztosítása

• Személytaxi-szolgáltatást végzők szolgáltatói felelősségbiztosítása

• Nemzetközi és belföldi szállítmánybiztosítás

Termékkínálat
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• Szerződés alanyai

• Szerződő: ajánlatot tesz, díjat fizeti

• Biztosított: természetes vagy jogi személy (fuvarozó) – kereskedelmi

árut közúton, járművön, díj ellenében fuvarozza

• Szerződés kiterjed

• tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató + kapcsolódó vontatmányokra

BÁF
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• Területi hatály

• Magyarország

• Időbeli hatály

• Kockázatviselés kezdete: legkorábban az ajánlat aláírását követő

nap 0 órájától

• Legkésőbb a szerződés megszűnésétől számított 60 napon belül

bejelentett biztosítási eseményekre terjed ki

• A Biztosító legfeljebb 96 óra megszakítás nélküli várakozási időre is

viseli a kockázatot

BÁF
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• Biztosítási esemény

• Biztosítási fedezetbe vont árunak az átvételtől a kiszolgáltatásig

terjedő idő alatti teljes vagy részleges elveszése vagy

megsemmisülése – a magyar jog alapján kártérítési kötelezettséggel

tartozik

BÁF
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• Kizárások (példák)

• Biztosított saját tulajdonú vagyontárgyaiban okozott károk

• Csomagolás hiányosságaira visszavezethető károk

• Konténeres áruszállításkor a konténerben keletkezett sérülés, konténer

megsemmisülése, elveszése

• Kötbér, bírság, egyéb büntetés

• Károsult beleegyezésével okozott károk

• Ki- és berakodás közben végzett károk, ha azt nem a biztosított fuvarozó

végzi

• Fuvarozáshoz szükséges okmányok nem megfelelő kitöltése / át nem

adása következtében keletkezett károk

BÁF
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• Kizárások (példák)

• Jármű helytelen karbantartása miatt bekövetkezett károk

• Fuvareszköz túlterhelése, méretkorlátok be nem tartása miatt keletkezett károk

• Környezetvédelmi előírások megsértése miatt keletkezett károk

• Személyi sérüléses károk, nem vagyoni igények

• Költözési ingóságok, holttest, postai küldemény fuvarozásából eredő károk

• Nemesfém, drágakő, készpénz, értékpapír, műtárgy, festmény

• Gyúlékony, robbanásveszélyes, szennyező áruk

BÁF
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BÁF

• Biztosítási összeg / kártérítési limit

• választható 1-10 millió Ft / kár 1-30 millió Ft évente

• Biztosítási díj

• gépjármű / szerelvény darabszám alapú díjszámítás vagy

• fuvardíj bevétel alapú díjszámítás közül választhat a Szerződő

• biztosítási összegtől is függ
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BÁF

• Kártérítési limitig kifizeti a biztosító

• legfeljebb az áru feladáskori értékét, de maximum SDR 8,33/kg

• fuvardíjnak a kárral arányos részét,

• rendeltetési helyre történő továbbfuvarozás indokolt költségét

• Önrészesedés

• Egyéb, a szerződésben meghatározott mérték hiányában:

• 50.000 Ft / káresemény

• teljes lopáskár esetén 20%, de min. 100.000 Ft / káresemény
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• Nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás - CMR

• Belföldi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás - BÁF

• Szállítmányozói felelősségbiztosítás

• Közúti árufuvarozók és személyszállítók szolgáltatói felelősségbiztosítása

• Személytaxi-szolgáltatást végzők szolgáltatói felelősségbiztosítása

• Nemzetközi és belföldi szállítmánybiztosítás

Termékkínálat
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• Szerződés alanyai

• Szerződő: ajánlatot tesz, díjat fizeti

• Biztosított: szállítmányozói tevékenységet folytató természetes vagy

jogi személy, aki/amely a szállítmányozói tevékenységet a MÁSZF*

2003 alkalmazásával végzi

*MÁSZF = Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek

Szállítmányozói felelősségbiztosítás
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• Területi hatály

• Európa

• Egyesült Királyság, Ír Köztársaság, Török Köztársaság is!

• Kizárás: TIR okmányok nélküli FÁK országok területei

• Időbeli hatály

• Kockázatviselés kezdete: legkorábban az ajánlat aláírását követő nap

0 órájától

• Akkor kezdődik, amikor a szállítmányt a Biztosított fuvarszervezés

céljából és erre vonatkozó megbízással átvette, beleértve minden

szárazföldi, tengeri, belvízi vagy légi szállítást, akár közvetlen,

közvetett vagy kitérő úton halad, minden átmeneti vagy állandó

tárolást, szerelést, be- és kicsomagolást, be-, ki- és átrakodást

Szállítmányozói felelősségbiztosítás
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• Biztosítási esemény

• Szállítmányozásra vonatkozó szakmai szabályok megszegésével

előidézett károkozás

Szállítmányozói felelősségbiztosítás
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• Kizárások (példák)

• Raktározási, vámkezelői, vámügyintézői tevékenységgel

kapcsolatban bekövetkező károk

• Áruhiány, lopás, árueltűnés károk

• Illegális szállítmányokkal kapcsolatban felmerült károk

• Hatósági beavatkozásból eredő (elkobzás, lefoglalás,

visszautasítás) károk

• Fizetési késedelemből, nemfizetésből eredő károk

• Készfizető kezességi okmány alapján fennálló követelések

Szállítmányozói felelősségbiztosítás
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• Kizárások (példák)

• Személyi sérülés, haláleset kockázatával kapcsolatban felmerült

károk

• Hajók, repülők üzemeltetéséből eredő károk

• Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Tengerhajózási Bizottsága

rendelkezéseinek megszegéséből eredő károk

• Nemesfém, drágakő, készpénz, értékpapír, műtárgy, festmény,

mobiltelefon, gépjármű, jövedéki termékek, háztartási/költözési

ingóság, hűtött áru, gyúlékony, robbanásveszélyes áruval

kapcsolatban keletkezett károk

Szállítmányozói felelősségbiztosítás
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• Biztosítási díj

• Szállítmányozási tevékenységéből származó éves tervezett

bruttó árbevétele alapján éves előzetes díj (minimumdíj)

• A tárgyévet követő május 31-ig írásban közölni kell a

díjszámítás alapját képező, tárgyévben általa kiszámlázott bruttó

díjbevételek összegét forintban

• Önrészesedés

• Szerződésben meghatározott mérték, megállapodás hiányában:

10%, de min. 50.000 Ft / káresemény

Szállítmányozói felelősségbiztosítás
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CMR BÁF Szállítmányozói

Kiemelt kockázatú áruk fuvarozási záradéka X X Nem

Szabályozott hőmérsékletű áruk szállítási záradéka X X Nem

Területi hatály kiterjesztésére vonatkozó záradék X Nem X

Bérvontatási záradék X X Nem

Élőállat szállítási záradék X X Nem

Járműszállítási záradék X X Nem

Gépek, berendezések pótlási záradéka X X Nem

Működési zavar záradék X X Nem

Csomagolatlan árukra vonatkozó záradék X X Nem

Záradékok
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• Nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás - CMR

• Belföldi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás - BÁF

• Szállítmányozói felelősségbiztosítás

• Közúti árufuvarozók és személyszállítók szolgáltatói felelősségbiztosítása

• Személytaxi-szolgáltatást végzők szolgáltatói felelősségbiztosítása

• Nemzetközi és belföldi szállítmánybiztosítás

Termékkínálat
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• Szerződés alanyai

• Szerződő: ajánlatot tesz, díjat fizeti

• Biztosított: aki a kormányrendeletben előírt feltételeknek megfelel,

rendelkezik a közúti közlekedési szolgáltatási tevékenységi engedély

kiadásához szükséges egyéb feltételekkel

Közúti árufuvarozók és személyszállítók szolgáltatói fel. bizt.
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• Területi hatály

• A Magyarországon és külföldön okozott, továbbá bekövetkezett

károkkal összefüggő fizetési kötelezettségekre terjed ki

• Időbeli hatály

• azon káreseményekre terjed ki, amelyek okozása, bekövetkezése, az

ezzel kapcsolatos fizetési kötelezettségek keletkezése a biztosítási

szerződés hatálya alatt történik és bejelentése legkésőbb a szerződés

megszűnésétől számított 1 éven belül megtörténik

Közúti árufuvarozók és személyszállítók szolgáltatói fel. bizt.
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• Biztosítási esemény

• 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 olyan károk, amelyekért

a Biztosított jogszabály alapján felelősséggel tartozik.

• Kockázatviselés mértéke (1071/2009/EK Rendelet 7.cikk (1) alapján)

• egy gépjármű (járműszerelvény) esetén, illetve – több jármű,

járműszerelvény üzemeltetése esetén – az első gépjármű

(járműszerelvény) esetén EUR 9,000-nek megfelelő forint

• minden további üzemeltetett gépjármű (járműszerelvény) esetén

EUR 5,000/gépjárműnek (járműszerelvénynek megfelelő forint

Közúti árufuvarozók és személyszállítók szolgáltatói fel. bizt.
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• Kizárások (példák)

• a fuvarozás a kötelezően előírt hatósági engedély nélkül történt

• a fuvarozás alkoholos állapotban (0,0 ezrelék) vagy bódulatot keltő 

szerek hatása alatt történt

• olyan fizetési kötelezettségek, amelyek a feladó vagy a címzett, 

illetve a feladó vagy a címzett nevében eljáró személyek által az 

áruval végzett kezelés, felrakás, elhelyezés vagy lerakás 

következtében keletkeztek

• nyitott járművön szóródó áru szállítása közben keletkezett fizetési 

kötelezettségek

• üzemeltetett járművek által okozott nem baleseti jellegű útrongálási, 

valamint talaj vagy növényi kultúrák letaposásával okozott károk

Közúti árufuvarozók és személyszállítók szolgáltatói fel. bizt.
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• Nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás - CMR

• Belföldi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás - BÁF

• Szállítmányozói felelősségbiztosítás

• Közúti árufuvarozók és személyszállítók szolgáltatói felelősségbiztosítása

• Személytaxi-szolgáltatást végzők szolgáltatói felelősségbiztosítása

• Nemzetközi és belföldi szállítmánybiztosítás

Termékkínálat
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• Szerződés alanyai

• Szerződő: ajánlatot tesz, díjat fizeti.

• Biztosított: aki a közúti közlekedési szolgáltatásokról és közúti járművek

üzemben tartásáról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet alapján

személytaxi-szolgáltatás végzésére jogosult.

Személytaxi-szolgáltatást végzők szolgáltatói fel. bizt.
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• Területi hatály

• Európa

• Időbeli hatály

• Kockázatviselés kezdete: legkorábban az ajánlat aláírását követő nap

0:00 órájától.

• A szerződés alatt, illetve a megszűnésétől számított 30 napon belül

bejelentett biztosítási eseményekre terjed ki.

Személytaxi-szolgáltatást végzők szolgáltatói fel. bizt.
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• Biztosítási esemény

• A megfelelő pénzügyi teljesítőképességének meglétét igazoló

vagyoni biztosítékként a biztosítási szerződés rendelkezései szerint,

biztosítási díjfizetés ellenében a Biztosító fedezetet nyújt a Rendelet

5/A. § (2) és (3) bekezdés c) pontjában előírt kötelezettségéből

származó felelőssége alapján.

• Biztosítási összeg

• Személytaxinként a szállítható utasok száma alapján 50.000 Ft/fő.

Személytaxi-szolgáltatást végzők szolgáltatói fel. bizt.
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• Kizárások (példák)

• az a kár, amely a Biztosított működési körén kívül eső, elháríthatatlan ok 

miatt következett be (vis maior)

• az a kár, illetve a kárnak az a része, amelyet a károsult felróható 

magatartása okozott

• az a kár, amelyért a Biztosított nem a biztosítási szerződésben 

meghatározott minőségében felel

• számítógépes szoftver, hardver, beépített chip vagy nem számítógép 

jellegű berendezésbe épített integrált áramkör vagy hasonló eszköz hibás 

dátumfelismerésével összefüggésben felmerülő adatvesztéssel 

összefüggésben felmerülő közvetlen vagy közvetett kártérítési igények

• dologi károk esetében az elmaradt vagyoni előny

Személytaxi-szolgáltatást végzők szolgáltatói fel. bizt.
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• Nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás - CMR

• Belföldi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás - BÁF

• Szállítmányozói felelősségbiztosítás

• Közúti árufuvarozók és személyszállítók szolgáltatói felelősségbiztosítása

• Személytaxi-szolgáltatást végzők szolgáltatói felelősségbiztosítása

• Nemzetközi és belföldi szállítmánybiztosítás

Termékkínálat
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• Szerződés alanyai

• Szerződő: a szállítmány illetve áru megóvásában érdekelt személy

tulajdonos / vevő / eladó / szállítmányozó / fuvarozó, illetve az, aki a

szerződést ilyen személy javára köti.

• Biztosított: az áru tulajdonosa.

Nemzetközi és belföldi szállítmánybiztosítás
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• Területi hatály

• a világ bármely országára kiterjedhet

• Időbeli hatály

• Kockázatviselés kezdete: legkorábban az ajánlat aláírását követő

nap 0:00 órájától.

• A szerződés alatt ill. a megszűnésétől számított 1 éven belül

bejelentett károkra terjed ki.

• Biztosítás tartama

• egy útra szóló, határozott,

• határozatlan tartamú keretszerződés.

Nemzetközi és belföldi szállítmánybiztosítás
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• Biztosítható kockázatok

• INSTITUTE CARGO CLAUSES (A) - All Risks – Teljeskörű fedezet (AR)

• INSTITUTE CARGO CLAUSES (B) - With Particular Average (WPA) –

Korlátozott fedezet részkárokra kiterjedően

• INSTITUTE CARGO CLAUSES (C) - Free of Particular Average (FPA) –

Korlátozott fedezet részkárok nélkül

• Lopási, dézsmálási, ki nem szolgáltatási (TPND) záradék

• kiegészítőként köthető a (B) és (C) kockázatokhoz

Nemzetközi és belföldi szállítmánybiztosítás
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Biztosítási fedezet AR WPA FPA

Tűz, vagy robbanás Igen Igen Igen

A hajó vagy egyéb vízi szállító jármű megfeneklése,

zátonyra futása, elsüllyedése vagy felborulása
Igen Igen Igen

Szárazföldi fuvareszköz felborulása vagy kisiklása Igen Igen Igen

A biztosítás tárgyát szállító hajó, egyéb vízi jármű vagy 

más fuvareszköz érintkezése vagy összeütközése 

bármely idegen tárggyal vagy közeggel

Igen Igen Igen

A szállítmány szükségkikötőben történi kirakodása Igen Igen Igen

Földrengés, vulkánkitörés vagy villámcsapás Igen Igen Nem

Közös kárban hozott áldozat Igen Igen Igen

Nemzetközi és belföldi szállítmánybiztosítás
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Biztosítási fedezet AR WPA FPA

Tengerbe vetés, vagy tengerbe sodródás Igen Igen
Tengerbe 

vetés

Tenger- vagy folyóvíz betörése a hajó vagy a biztosítás 

tárgyát szállító egyéb vízi jármű rakterébe, konténereibe, 

szállítótartályaiba vagy más tárolási helyeire

Igen Igen Nem

A hajó vagy egyéb vízi járműbe történő be- és kirakodás 

során vízbe esett és a jelen biztosítás tárgyát képező 

bármely csomagolási egység teljes kára

Igen Igen Nem

Szabotázs, vandalizmus Igen Nem Nem

Lopás, ki nem szolgáltatás Igen Nem Nem

Nemzetközi és belföldi szállítmánybiztosítás
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• Lopás

• Külön megállapodás: a biztosítási fedezet kiterjedhet az egész

szállítmány vagy teljes csomagolási egységek (kollik)

ellopására, elveszésére, valamint az azok ki nem szolgáltatása

által okozott veszteségekre és károkra

• Általános előírások: pl. MABISZ által besorolt lopás gátló

berendezéssel és riasztóval felszerelt szállítóeszköz; kulcsra

zárt ajtók

• Különös előírások: pl. szállított gépjármű összes kulcsa a

gépjárművezetőnél van

• Kártérítés mértéke: kárösszeg 90%-a

Nemzetközi és belföldi szállítmánybiztosítás
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• Biztosítási összeg

• a biztosított áru számla szerinti értékével egyezik meg, amely a

szerződő igénye szerint növelhető a fuvardíjjal, az út folyamán

felmerülő költségekkel (értéknövelő költségek) ideértve a

biztosítási díjat is, valamint az ezek együttes összege alapján

számított legfeljebb 10% remélt haszon együttes összegével

Nemzetközi és belföldi szállítmánybiztosítás
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• Kizárások (példák)

• Kereskedelemben szokásos mennyiségi, méret- és súlykülönbözetek, 

veszteségek

• Szállítmány penészedése, erjedése, belső romlása, kukacok, rágcsálók és 

rovarok okozta károk

• Tartalomhiány sértetlen külső burkolaton belül

• Késedelem miatt bekövetkező károk, felmerülő költségek

• Elfogás, elkobzás, lefoglalás, visszatartás vagy feltartóztatás által okozott károk

• Belföldi fuvarozás esetén a téli veszélyek következtében előállt fuvardíj-többlet

• Semmiféle következményi kár

Nemzetközi és belföldi szállítmánybiztosítás
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Záradékok

Gépek, berendezések pótlási záradéka X

Működési zavar záradék X

Gyártási záradék X

Hőmérsékletváltozási záradék X

24 órát meghaladó hűtéskiesésre vonatkozó záradék X

Címkézési és csomagolási záradék X

Kirakodási és raktározási záradék X

Visszárukra vonatkozó záradék X

Használt vagy felújított árukra vonatkozó záradék X

Nemzetközi és belföldi szállítmánybiztosítás
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Záradékok

Csomagolatlan árukra vonatkozó záradék X

Járműszállítási záradék X

Akkreditív záradék X

Kárszemle záradék X

Vegyi, biológiai/biokémiai és kibernetikai anyagokból származó 

károk záradéka 
X

Hajó osztályozási záradék X

A szállító jármű korára vonatkozó külön rendelkezések záradéka X

Az ISM Kóddal kapcsolatos rendelkezések X

Nemzetközi és belföldi szállítmánybiztosítás
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• Ajánlatkérés / elfogadás

• Adatközlők, szabályzatok a https://alkuszi.aegon.hu/termekek/vallalati-

biztositasok/szallitmany/ linken találhatók.

• Az aláírt ajánlatot a vagyonadmin@aegon.hu mailcímre kell küldeni.

• Változásbejelentés

• Portálon elvégezhető CMR, BÁF, KÁSZF esetén

• vagyonadmin@aegon.hu

• Igazolások kérése

• Portálról letölthető CMR, BÁF, KÁSZF esetén

• vagyonadmin@aegon.hu

Adminisztráció

https://alkuszi.aegon.hu/termekek/vallalati-biztositasok/szallitmany/
mailto:vagyonadmin@aegon.hu
mailto:vagyonadmin@aegon.hu
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• vagyonkar@aegon.hu

• Szükséges dokumentumok

• https://alkuszi.aegon.hu/termekek/vallalati-biztositasok/szallitmany/

kárbejelentő kitöltése

• Káresemény leírása, időpontja

• Károsodott vagyontárgy, létesítmények, eszközök megnevezése

és helye

• Károsodás mértéke (megállapított vagy becsült érték)

• Kárrendezésben közreműködő személy elérhetőségei (név, cím,

telefonszám, e-mail cím)

• Kárbejelentésig megtett intézkedések leírása

Kárbejelentés

mailto:vagyonkar@aegon.hu
https://alkuszi.aegon.hu/termekek/vallalati-biztositasok/szallitmany/
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alkuszi.aegon.hu

vagyonuzletag@aegon.hu - ajánlatkérés

vagyonadmin@aegon.hu - állománykezelés

vagyonkar@aegon.hu – kárbejelentés

Gergely László

szállítmánybiztosítási  kockázatvállaló

gergely.laszlo@aegon.hu +36 30 395-2454

Kirchknopf Gábor

kirchknopf.gabor@aegon.hu +36 30 615-2760

mailto:vagyonuzletag@aegon.hu
mailto:vagyonadmin@aegon.hu
mailto:vagyonkar@aegon.hu
mailto:marjolein.dekker@aegon.com
mailto:marjolein.dekker@aegon.com

