Közúti Árufuvarozók és Személyszállítók
Szolgáltatói Felelősségbiztosítás (KÁSZF)
Biztosítási termékismertető
A társaság: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
A termék: Közúti Árufuvarozók és Személyszállítók
Tevékenységi engedély száma: MNB: H-EN-II-120/2016		
Szolgáltatói Felelősségbiztosítás (KÁSZF)
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 Közúti Árufuvarozók és Személyszállítók Szolgáltatói Felelősségbiztosítása egy felelősség típusú biztosítás, melynek feltételei
szerint a Biztosító vállalja, hogy a Biztosított helyett megtéríti azon fizetési kötelezettségeket, illetve pénzügyi követeléseket,
amelyek a Biztosítottat terhelik a megfelelő pénzügyi helyzet igazolásaként a díj ellenében végzett,a közúti árutovábbítási, a
saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási
tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII.7.) Korm. rendelet (a továbbiakban
kormányrendelet) és a 1071/2009/EK Rendelet (a továbbiakban EK rendelet) alapján.

Mire terjed ki a biztosítás?
✓

A biztosítási fedezet 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 károkra terjed ki, amelyekért a Biztosított jogszabály alapján felelősséggel tartozik. A biztosító szolgáltatásának
további feltétele, hogy a biztosított más módon, például meglévő anyagi eszközei felhasználásával ne tudja teljesíteni
kötelezettségét. A Biztosító biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összeg (limit) erejéig arra vállal kötelezettséget,
hogy a kormány-rendelet hatálya alá tartozó Biztosított tekintetében a 1071/2009/EK Rendelet 7. cikk (1) alapján a következő:
1. a) egyetlen használatban lévő 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű esetében legalább
9 000 EUR-nak;

		

b) minden további, 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű, használatban lévő gépjármű vagy járműszerelvény esetében 5 000 EUR-nak; és

		

c) minden további, 2,5 tonnát meghaladó, de legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű, használatban lévő
gépjármű vagy járműszerelvény esetében 900 EUR-nak

		

megfelelő saját tőke.

2. kizárólag 2,5 tonnát meghaladó, de legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket vagy járműszerelvényeket használó vállalkozásnak a saját tőke követelmény:
		

a) az első használatban lévő gépjármű esetében legalább 1 800 EUR; és

		

b) minden további, használatban lévő gépjármű esetében pedig 900 EUR.



Mire nem terjed ki a biztosítás?

A biztosítás alapján nem térülnek a teljesség igénye nélkül az alábbiak:
 azok a fizetési kötelezettségek, amelyekért a Biztosított nem a kormányrendelet, EK rendelet alapján, az abban szabályozott
minőségében tartozik felelősséggel,
 a nemzetközi fuvarozói felelősségbiztosítás (CMR), illetve a belföldi fuvarozói árukárfelelősségbiztosítás alapján térülő fizetési
kötelezettségek,
 a belföldi és nemzetközi szállítmánybiztosítás alapján térülő fizetési kötelezettségek,
 a Biztosított belföldi és/vagy nemzetközi közúti árufuvarozói engedély nélkül végzett tevékenységéből eredő fizetési kötelezettségeire,
 más biztosítás alapján megtérülő fizetési kötelezettségek,
 azon fizetési kötelezettségek, amelyek a gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása alapján térülnek,
 harci cselekmények, terrorizmus és háborús intézkedések bármelyik fajtája okozott károk,
 a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás által fedezett károk abban az esetben sem, ha a jelen feltételek szerint biztosított
gépjármű a káresemény időpontjában nem rendelkezett kötelező.
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!

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

A biztosítás alapján nem biztosított események többek között:
!

a Biztosított által üzemeltetett járművek által okozott nem baleseti jellegű útrongálási, valamint talaj vagy növényi kultúrák
letaposásával okozott károk,

!

a munkaadói felelősségi és személyi sérüléses károk,

!

a környezetszennyezéssel, vegyszerhasználattal okozott károk,

!

Biztosított tevékenységére vonatkozó, jogszabályban, egyéb kötelező rendelkezésben írt, illetve szerződésben vállalt elmulasztásából eredő, úgynevezett szakmai felelősségi károk,

!

a bírságból és egyéb büntető jellegű költségekből eredő károkra, a bűncselekménnyel okozott károk.

Hol érvényes a biztosításom?
✓

A biztosítási védelem a közlekedési hatóság által kiadott engedélytől függően Magyarország területén, a tagállamok területén
illetőleg a tagállamokon kívüli államok területén okozott és bekövetkezett biztosítási eseménnyel összefüggő fizetési kötelezettségre terjed ki.

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

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosítási szerződés hatályba lépésének és a biztosító kockázatviselésének általános feltétele, hogy
— a Biztosított a Korm. rendelet szerinti tevékenységi engedéllyel rendelkezik, vagy
— a Korm. rendelet hatályba lépése előtt kiadott engedéllyel rendelkezik az abban meghatározott időbeli hatály lejártáig,
— a Korm. rendelet szerinti tevékenységi engedély iránt előterjesztett kérelmére a Biztosított a tevékenységi engedélyt – az abban
foglalt tartalommal – megkapta.
A fenti pontban foglaltak figyelembevételével a Biztosító kockázatviselése elkezdődhet:
— az első biztosítási díjnak a Biztosító számláján történő jóváírást követő nap 0. órájától,
— ha a felek a díj megfizetésére vonatkozóan, írásban halasztásban állapodnak meg. Amennyiben a Biztosított a biztosítási díjat
a halasztásban megállapított időpontig nem fizeti meg, a Biztosító kockázatviselése a biztosítási díjnak a biztosító számláján
történő jóváírását követő nap 0. órájával lép életbe,
A biztosítási fedezet megszűnik különösen
— a fuvarozásra használt jármű eladása, avagy az üzembentartói jog megszűnésének napján,
— évfordulóra történő felmondás esetén bármelyik fél részéről az évforduló napján,
— 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.
KASZF-PID-220401

2/2 oldal

