
A termékre vonatkozó teljes körű tájékoztatás a következő dokumentumban található: GB901 jelű INTRANS Szállítmánybiztosítási Szabályzat és 
Ügyféltájékoztató.

Milyen típusú biztosításról van szó?
Vagyonbiztosításról van szó, amely az áru számla szerinti értéke alapján nyújt fedezetet.
A szállítmánybiztosítás alapján a biztosító alapvetően a biztosított áruban keletkezett károkat téríti meg, illetve a szabályzat alapján egyéb 
kiegészítő szolgáltatásokat is nyújthat.

Mire terjed ki a biztosítás?

A biztosító két alapvető kockázatra vállal fedezetet:
All Risks záradék esetén a szabályzat szerint biztosított 
minden kockázat a biztosítás tartama alatt, amely a 
biztosított szállítmány veszteségéből és sérüléséből 
keletkezik. 
FPA záradék esetén az alábbi események biztosítottak:

az egész szállítmány vagy egyes kollik (csomagolási 
egységek) teljes (totál) kára, amennyiben azok berakás, 
átrakás vagy kirakás közben következtek be.
azok a részkárok és sérülések, melyeket az alábbi 
események okoztak:

tűz, villámcsapás, robbanás, elemi csapások;
a hajó (vagy más szállítóeszköz) felborulása, 
elsüllyedése, megfeneklése, hajótörés, zátonyra futás, 
hajók, repülőgépek vagy más szállítási eszközök 
egymás közti vagy rögzített, vagy más úszó tárggyal 
(jeget beleértve) történő összeütközése és egyéb 
szállítási eszközt ért baleset;
hidak, más építmények beomlása;
a szállítmánynak szükségkikötőben történő kirakása.

A biztosítási összeget alapvetően az áru számla szerinti 
értéke adja, amely kiegészülhet a felülbiztosítással (várt 
haszon), fuvardíjjal és vámköltséggel.



Mire nem terjed ki a biztosítás?

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

 8 a szállítmány sajátos természete
 8 tartalomhiány sértetlen külső burkolaton belül
 8 szükséges csomagolás hiánya
 8 helytelen berakodás, elhelyezés
 8 terrorizmus, politikai indíttatású cselekmények
 8 rozsdásodás
 8 késedelem
 8 közvetett károk
 8 pénzügyi veszteségek
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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 
gondatlanságból ered.
A biztosítás maximum a biztosítási összeg erejéig nyújt 
fedezetet a szállítmányra.

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

A biztosítási összeg nem haladhatja meg a biztosított 
vagyontárgy értékét. Amennyiben a biztosítási összeg 
a biztosított érdek értékénél kisebb, a biztosító a kárt a 
biztosítási összegnek a vagyontárgy értékéhez viszonyított 
arányban köteles megtéríteni.
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. az indulás dátumának, 
a biztosítás összegének, az átrakások számának, fuvarozási 
módoknak a változása.
Minden általában elvárható és ésszerű intézkedést meg kell 
tenni a károk elkerülésére: pl. megfelelő csomagolási, rögzítési 
mód választása.

Kár bekövetkezése, bejelentése esetén felmerülő kötelezettségek:
Amennyiben már bekövetkezett kár, akkor minden általában 
elvárható és ésszerű intézkedést meg kell tenni a károk 
enyhítésére és súlyosbodásának megakadályozására.
A káreseményt a tudomásszerzéstől számítva – minél előbb, 
de – legkésőbb a szerződésben előírt határidőig jelenteni kell.
Bármilyen kár vagy sérülés estén a fuvarozóval azonnal 
jegyzőkönyvet kell felvetetni a káreseményről, és három napon 
belül írásban felszólamlást kell intézni felé.

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

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.

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 szállítmánybiztosítási igényt legkésőbb az indulási előtti napon 
kell a biztosító felé bejelenteni.
A biztosító kockázatviselése – ellenkező megállapodás 
hiányában – abban az időpontban kezdődik, amikor a 
szállítmányt szállításra kész állapotban a biztosítási szerződésben 
(kötvényben) megnevezett feladási helyen lévő raktárból 
vagy tárolás helyéről azonnali elfuvarozás végett elmozdítják. 
A biztosítás kiterjed a szokásos szállítás egész tartamára, 
kiterjesztve a kényszerátrakásokra, továbbá azon tárolásokra, 
útvonaltól való eltérésekre és szállítási késedelem idejére, 
amelyek a biztosított hatáskörén kívül esnek.

A biztosító kockázatviselése abban az időpontban ér véget, 
amikor a szállítmányt a biztosítási szerződésben megnevezett 
rendeltetési helyen lévő végső raktárházba vagy tárolási helyre 
leszállították; tengeren történő fuvarozás esetén a biztosító 

kockázatviselése legkésőbb a szállítmánynak a tengeri hajóból a 
végső kikötőben történt kirakása napjától számított 60. napon 
véget ér, kivéve, ha ezen határidőt külön pótdíj ellenében a 
lejárat előtt meghosszabbították.

A biztosító kockázatviselése az alábbiakban meghatározott 
időpontokban ér véget:

Egy útra szóló szállítmánybiztosítás esetén a szállítmány 
szerződésben rögzített végső rendeltetési helyen történő 
kirakodásakor.
Határozott időtartamú keretszerződés lejáratának napján.
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:
Határozott időtartamú szerződés lejáratának napján.
Egy útra szóló szállítmánybiztosítás esetén, ha a szállítmány 
valamilyen okból kifolyólag nem indult el és a biztosítót erről 
időben értesítették.
Keretszerződés esetén a szerződés megszüntethető 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 biztosítás a szerződésben rögzített feladási és rendeltetési  
     hely közötti útvonalra érvényes, megjelölve az esetleges 

átrakások helyét.

–

–

–


