Biztosítási termékismertető

Érintett szabályzatok és módozati kódok: COLONNADE ATLASZ Általános Szállítmánybiztosítási feltétele (MJK: ÁLTSZÁLL
002 - 2017) / Colonnade ATLASZ ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK KIGÉSZÍTŐ ÉS ÉRTELMEZŐ Záradéka
(MJK: ÁLTSZÁLLKÉZ 002-2017)

Milyen típusú biztosításról van szó?
A Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe a jelen feltételek alapján kötött kárbiztosítási szerződés értelmében
vállalja a szállítás rendes folyamatával együtt járó veszélyek okozta, belföldről belföldre történő útvonalon a biztosítási
kötvényben megnevezett biztosítási eseményekre az ott meghatározott módon és mértékben a biztosított
vagyontárgyakban történő árukárok megtérítését.

Mire terjed ki a biztosítás?
I.) All Risks: Jelen biztosítás fedezetet nyújt minden olyan kockázatból eredő veszteségre és kárra, amely a KIZÁRÁSOK
fejezetben nem szerepel, illetve e szerződésből más módon sem kizárt.
II.) W.A. vagy W.P.A. záradék
✓ Szállítóeszközt ért baleset
✓ tűz, villámcsapás, robbanás, elemi csapások vihar, szélvihar
Az alábbi kockázatokkal egészíthető ki a szerződés pótdíj megfizetése ellenében:
• Lopás, részlopás, egész szállítmány szállítóeszközzel együtt történő eltulajdonítása, rablás,
• Törés, görbülés, vetemedés
• Ki- és berakodás
• Szóródás, zsákszakadás
• Csurgás
III.) F.P.A. záradék
A WA vagy WPA záradék szerinti biztosítási fedezet továbbá az alábbi biztosítási eseményből származó károk:
✓ Tűz, villámcsapás, robbanás, elemi csapások,
✓ a hajó mozgásképtelensége, felborulása, elsüllyedése, megfeneklése, zátonyrafutás, hajók, repülőgépek vagy más
szállítóeszközök egymással, vagy úszó tárggyal történő ütközése
✓ Hidak, vagy más építmények beomlása,
A szállítmány a biztosítási ajánlaton és kötvényben megjelölt fuvareszközhöz (vagy szerelvényhez) rendelt – a
biztosított által meghatározott – biztosítási összeg erejéig biztosított.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
A Biztosítás nem fedezi:
harci cselekmények és háború, polgári zavargások, népfelkelés, fosztogatás, sztrájk miatt bekövetkezett károk,
a szállítmány penészedés, erjedése, belső romlása, kukacok rágcsálók és rovarok által okozott károkat;
öngyulladás, tűz vagy robbanáskárokat;
a biztosítás tárgyának SAJÁTOS TERMÉSZETÉBŐL KÖVETKEZŐ csorgást, súly- vagy térfogatveszteséget, illetve a
természetes elhasználódást;
a biztosítás tárgyának ELÉGTELEN VAGY NEM MEGFELELŐ CSOMAGOLÁSA vagy SZÁLLÍTÁSRA TÖRTÉNŐ
ELŐKÉSZÍTÉSE által okozott kárt vagy költséget;
mindenfajta tisztán pénzügyi veszteséget, KÉSEDELEM miatt bekövetkező kárt, illetve felmerülő költséget még
akkor sem, ha ezeket valamely biztosított kockázat okozta;
a bármilyen jellegű NUKLEÁRIS REAKCIÓ, RADIOAKTIVITÁS vagy RADIOAKTÍV ANYAG HASZNÁLATA által okozott
veszteséget, kárt vagy költséget;
szándékos vagy durva gondatlanság a biztosítás szerződője és (vagy a biztosított és) vagy meghatalmazottja
részéről.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
E biztosítás fedezete NEM TERJED KI az alább felsorolt károkra, veszteségekre és költségekre:
A biztosítási összeget meghaladó károk.
A szolgáltatást a szerződésben meghatározott önrészesedés mértékével, valamint a maradvány értékével
csökkenteni kell.
Terroristák vagy más politikai indítékból tevékenykedő személyek által okozott károk.
A biztosító mentesülhet a szolgáltatási kötelezettsége alól, például szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartás, valamint;
a kármegelőzési és a kárenyhítési kötelezettség szándékos vagy súlyosan gondatlan megsértése esetén.
Esetenként a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be, például, a közlési és változás bejelentési
kötelezettség megsértése esetén, vagy ha a biztosított nem tesz eleget a kárbejelentéssel vagy
állapotmegőrzéssel kapcsolatos kötelezettségének és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak.

Hol érvényes a biztosításom?

A szállítmánybiztosításhoz
tartozó
korlátozások
és kizárások
tételes
listájáért
kérjük olvassa el jelenleg hatályos
A biztosítás Magyarországon
érvényes
- a kötvényen
szereplő
területi
hatály szerint.
feltételeinket.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
-

a szerződés megkötésekor közlési kötelezettség;
a szerződés tartama alatt változás-bejelentési, díjfizetési, kármegelőzési kötelezettség;
kár esetén kárenyhítési, bejelentési, felvilágosítási és információadási kötelezettség;

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosított a biztosítás díját a biztosítási szerződésben meghatározott időpontban és módon tartozik a Colonnade
Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepének megfizetni. Egyedi szállítmányok esetében a díj egy összegben előre
fizetendő. Éves elszámolásos keretbiztosítás esetén társaságunk éves minimum letéti díjat számolhat fel, melynek
díjszámítási alapja az Ügyfél által közölt a következő biztosítási időszak becsült forgalmának/biztosítási összegének/ vagy
az ezt megelőző év tényleges forgalmának/biztosítási összegének/ meghatározott aránya lehet. A biztosítási díjak
elszámolása a tényleges forgalom alapján történhet havi, negyedéves, féléves vagy éves gyakorisággal, az ügyfél és a
Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe megállapodásától függően.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A határozatlan tartamú biztosítási szerződést írásban, a biztosítási időszak végére lehet felmondani. A felmondási
idő 30 (harminc) nap. Határozott tartamú biztosítási szerződés a szerződés lejáratakor szűnik meg.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosító kockázatviselése legkorábban az ajánlat biztosítóhoz történő beérkezését követő nap 0 órakor kezdődik és
a kötvényen szereplő időpontig tart, feltéve, hogy a biztosítási szerződés utóbb létrejön. A szerződő és a biztosító a
fentiektől eltérő kockázatviselési kezdetben és lejáratban is megállapodhatnak.
A biztosítási fedezet akkor lép életbe, amikor a biztosítás tárgyát képező javak szállítás céljából elhagyják a
kötvényben jelzett raktárt vagy egyéb tárolási helyet, és folyamatosan tart a szállítás normális tartama alatt.
A biztosítás akkor jár le, amikor a szállítmányt a fedezet igazoló dokumentumban megnevezett címzett részére a
megnevezett végleges raktárban, tárolási vagy egyéb rendeltetési helyen kiszolgáltatják.

