
A termékre vonatkozó teljes körű tájékoztatás a következő dokumentumban található: GB972 jelű Nemzetközi Szállítmányozói 
Felelősségbiztosítási Szabályzat és Ügyféltájékoztató.

Milyen típusú biztosításról van szó?
A szállítmányozók (fuvarszervezők) által köthető, az egész világ területére érvényes felelősségbiztosításról van szó. A biztosító mentesíti a 
biztosítottat azon kártérítési kötelezettsége alól, amelyet szállítmányozói minőségében okozott, és amelyért a magyar jog szabályai és a Magyar 
Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége (MSZLSZSZ) által elfogadott Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek (MÁSZF 2003) 
szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik.

Mire terjed ki a biztosítás?

A biztosítási szerződésben a biztosító átvállalja a 
szállítmányozási tevékenységből eredő azon károk 
megtérítését, amelyeket a biztosított szállítmányozási 
tevékenységre vonatkozó szerződése alapján a magyar jog 
szabályai szerint megbízójának megfizetni tartozik.
A szállítmányozói felelősségbiztosítási fedezet többek között 
az alábbi veszélynemekre terjed ki:

az árutovábbításhoz és a raktári szolgáltatáshoz 
kapcsolódó szállítmányozói tevékenység
az áruk fizikai elveszése, károsodása, téves kiszolgáltatása 
és téves irányítása, valamint az ebből adódó 
következményi károk
az áru indításában, fuvaroztatásában és kiszolgáltatásában 
bekövetkező késedelem
az áru kiszolgáltatása a rendelkezésre jogosult utasításával 
ellentétben, különösen a B/L vagy más rendelkezésre 
jogosító okmányok bevonása nélkül
az áruk kiszolgáltatásának elmulasztása, többlet vagy 
hiányos kiszolgáltatás
beviteli jogszabályok megszegése

A biztosítási összeg nagysága minden esetben a biztosítási 
szerződésben kerül meghatározásra, amely tartalmaz egy 
káreseményenkénti (szállításonkénti) és egy éves maximum limitet.



Mire nem terjed ki a biztosítás?

A biztosító semmilyen esetben sem teljesít 
szolgáltatást a következő káresemények 
vonatkozásában:

 8 hatósági beavatkozásból eredő károkra  
    (elkobzás, lefoglalás visszautasítás)

 8 nemesfém, drágakő, ékszer, bankjegy, érme,  
     okmány, értékpapír, műtárgy, festmény, illetve  
     különleges értékű tárgyak (gyűjteményi,  
     múzeumi darabok) szállítmányozására

 8 személyes jellegű – nem kereskedelmi céllal  
     továbbított – költözési ingóság  
     szállítmányozására

 8 jövedéki termékek szállítmányozásának  
    kockázatára

 8 tisztán pénzügyi követelésekből eredő  
     kárigényekre (pl. kötbér, kezesség, fizetési  
     késedelem, nemfizetés, büntetés, bírság)

 8 bármely olyan kockázatra, amely kívül esik a  
     Magyar Általános Szállítmányozási  
     Feltételekben foglalt tevékenységi körön

 8 terrorizmus, politikai indíttatású cselekmények  
     okozta károkra
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l A biztosító bizonyos feltételek fennállása esetén nem teljesít 
szolgáltatást a következő biztosítási események vonatkozásában:

A biztosító mentesül a szolgáltatás teljesítése alól, ha a kár 
a biztosított, szerződő, alkalmazott vagy egy háztartásban 
élő hozzátartozó jogellenes, szándékos vagy súlyos 
gondatlanságából ered.
A jelen szerződésben meghatározott feltételek mellett a 
biztosító a biztosítottal szemben kizárólag a szállítmányozási 
tevékenységével összefüggésben támasztott, megalapozott 
kártérítési igényeket téríti meg. A biztosító kockázatvállalása 
a Ptk. Hatodik Könyv XLII. fejezete szerint végzett 
szállítmányozási tevékenységre terjed ki.

A biztosító bizonyos feltételek fennállása esetén csak korlátozott 
szolgáltatást teljesít a következő biztosítási események 
vonatkozásában:

Biztosítási összeget meghaladó károk esetén.
A szerződésben szereplő meghatározott önrészesedést a 
biztosított maga viseli.
Az önrészesedést el nem érő mértékű károk nem kerülnek 
kifizetésre.

Milyen korlátozások vannak 
a biztosítási fedezetben?
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A szerződéskötéskor jelentkező kötelezettségek:
A szerződő (biztosított) a szerződéskötéskor köteles a biztosítás 
szempontjából lényeges minden körülményt a biztosítóval 
közölni, amelyeket ismert vagy ismernie kellett (tájékoztatási 
kötelezettség).

A szerződés időtartama alatt fennálló kötelezettségek:
Változásbejelentési kötelezettség: Pl. a szerződésben szereplő 
raktár címének változása.
Kármegelőzési kötelezettség: Minden általában elvárható és 
ésszerű intézkedést meg kell tenni a károk elkerülésére: (pl. 
megfelelő járművel rendelkező alvállalkozó megbízása).

Kár bekövetkezése, bejelentése esetén felmerülő kötelezettségek:
Amennyiben már bekövetkezett a kár, akkor minden általában 
elvárható és ésszerű intézkedést meg kell tenni a károk 
enyhítésére és súlyosbodásának megakadályozására.
A káreseményt minél előbb, de legkésőbb a szerződésben 
előírt határidőig be kell jelenteni.
Bármilyen kár vagy sérülés estén azonnal jegyzőkönyvet 
kell felvenni a káreseményről és fényképeket kell készíteni a 
károsodott áruról.

A kárt be lehet jelenteni telefonon, a www.groupama.hu 
weboldalon, személyesen, postai úton, telefaxon, e-mailen.

A kárbejelentéskor meg kell adni a biztosított adatait (név, 
cím, elérhetőség), a káreset helyszínének címét, a kár 
bekövetkezésének vagy észlelésének időpontját, a kár rövid 
leírását, a biztosított által becsült kárösszeget.

Díjfizetési kötelezettség.

A díjfizetés első esedékessége a kockázatviselés kezdete, a 
további díjfizetéseké a fizetési gyakoriság által meghatározott 
későbbi időpontok. 

Díjfizetési gyakoriság lehet havi, negyedéves, féléves, éves és egyszeri.
A díjfizetés teljesíthető csekken, banki átutalással, csoportos 
beszedéssel vagy alkuszi közreműködéssel.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

–

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással 
kapcsolatban?

–

–

–

–

Mikor és hogyan kell fizetnem?

A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés aláírását 
követő nap 0. órájakor kezdődik, amely időpontot a biztosítási 
szerződés is tartalmazza. 
 
 
 

A biztosító kockázatviselése az alábbiakban meghatározott 
időpontokban ér véget:

A biztosítási díj meg nem fizetése esetén, ha a díjfizetésre 
történő felszólítás után 30 nappal sem kerül a díj megfizetésre, 
akkor a szerződés és ezzel együtt a biztosítási védelem is 
megszűnik a díjfizetés esedékességének napján.
A szerződés megszüntetésével véget ér a biztosítási védelem.

A szerződés az alábbiakban meghatározott esetekben szűnhet meg:
A biztosítás évfordulójára – legkésőbb az évforduló előtt  
30 nappal – írásban történő rendes felmondással.
A szerződő és a biztosító által meghatározott időpontban 
közös megegyezéssel.

A biztosítási szerződés megszűnhet a biztosítási díj meg nem 
fizetése miatt is.

–
–

–

–

–

–

–

Hol érvényes a biztosításom?

  A biztosító a biztosítási szerződésben meghatározott  
     feltételek mellett fedezetet nyújt a Magyarországon, valamint 

az Európa területén vagy az egész világon bekövetkező károkra.

–


