
A termékre vonatkozó teljes körű tájékoztatás a következő dokumentumokban található: Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési 
Feltételei és Ügyféltájékoztatója, Fuvarozói Árukár Felelősségbiztosítás Különös Szerződési Feltételei.

Milyen típusú biztosításról van szó?
Fuvarozók által köthető, belföldön érvényes felelősségbiztosításról van szó, amelyben a biztosító mentesíti a biztosítottat az általa fuvarozott 
idegen vagyontárgyakban okozott károk megtérítése alól. 

Mire terjed ki a biztosítás?

A biztosító azokra a kártérítési igényekre nyújt 
fedezetet, amelyeket a biztosított által fuvarozott 
idegen vagyontárgyakban keletkezett károkért 
a biztosítottal szemben érvényesítenek, feltéve, 
hogy a károkért a biztosított a magyar jog 
szabályai alapján kártérítési kötelezettséggel 
tartozik.

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



Mire nem terjed ki a biztosítás?

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

 8 fuvarozási késedelem
 8 fuvarozásra alkalmatlan gépjármű használata
 8 az áru helytelen kezelése, felrakása, elhelyezése vagy  

     lerakása, ha azt a feladó vagy a címzett, illetve a nevükben  
     eljáró személyek végezték

 8 a csomagolás hiánya vagy hiányossága, olyan áruk  
     esetében, amelyek természetüknél fogva elveszésnek vagy  
     sérülésnek vannak kitéve, ha azokat nem csomagolták  
     vagy nem megfelelően csomagolták

 8 az áruk sajátos természete
 8 terrorizmus, politikai indíttatású cselekmények
 8 a biztosított által be nem jelentett járműszerelvénnyel  

     történő fuvarozás (vontató+pótkocsi)
 8 a fuvarozott áru lopásából vagy rablásából eredő károkra
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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 
gondatlanságából ered.
A biztosító kockázatviselésének felső határa a fuvarozott 
küldemény hiányzó bruttó súlyának minden kilogrammja után 
maximum 25 aranyfrank, azaz 8,33 SDR a CMR Egyezménynek 
megfelelően (ld. CMR Egyezmény IV. fejezet 23. cikk:  
„A fuvarozó felelőssége”), és ez az összeg nem léphető túl  
az értékbevallással történő fuvarozás esetén sem.

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?

Hol érvényes a biztosításom?

  A biztosítás a szállított áru belföldi felrakodásától a belföldi  
     rendeltetési helyen történő lerakásáig érvényes. A „belföld” 

fogalom alatt Magyarország közigazgatási területét kell érteni.
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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: A fuvarozott áruk körében 
vagy a járműparkban történt változást be kell jelenteni.
Kármegelőzési kötelezettség: Minden általában elvárható és 
ésszerű intézkedést meg kell tenni a károk elkerülésére: pl. 
az áruk megfelelő rögzítése, megfelelő sebességgel történő 
szállítás. 
 
 
 

 

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 a biztosító részére.
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.

Az első díj esedékessége a kockázatviselés kezdete, a további 
biztosítási díjaké 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 kockázatviselés vagyis a biztosítási védelem kezdete:  
A biztosító kockázatviselése abban az időpontban kezdődik, 
amikor a fuvarozó a küldeményt elfuvarozás céljából a 
feladótól átveszi és végződik akkor, amikor az árut a címzettnek 
kiszolgáltatja.  
A kockázatviselés a fuvarozás rendes lebonyolításának tartama 
alatt fennáll, beleértve a szükségszerű várakozásokat és az 
esetlegesen szükséges átrakást is. 
 

A biztosító kockázatviselése az alábbiakban meghatározott  
időpontokban ér véget:

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.
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