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Milyen típusú biztosításról van szó?
A Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe a jelen feltételek alapján kötött biztosítási szerződés értelmében a
biztosítási kötvényben kikötött módon és mértékben vállalja a kártalanitást véletlen balesetek és a szállítás rendes
folyamatával együttjáró veszélyek okozta károkért.

Mire terjed ki a biztosítás?
✓ “A” Záradék: Jelen biztosítás fedezetet nyújt minden olyan kockázatból eredő veszteségre és kárra, amely a
KIZÁRÁSOK fejezetben nem szerepel, illetve e szerződésből más módon sem kizárt.
✓ “B” Záradék: Földrengés, vulkánkitörés vagy villámcsapás, hajó, vagy egyéb vízi szállító jármű megfeneklése,
zátonyra futása, elsüllyedése vagy felborulása.
✓ “C” Záradék: A biztosítás tárgyában bekövetkező olyan veszteségek és károk, amelyeknek nyilvánvaló és
egyértelmű oka az alábbi események valamelyike (illetve ezek kombinációja): Tűz vagy robbanás, a hajó, vagy
egyéb vízi szállító jármű megfeneklése, zátonyra futása, elsüllyedése vagy felborulása, a biztosítás tárgyát szállító
hajó, egyéb vízi jármű vagy más fuvareszköz érintkezése vagy összeütközése bármely idegen, a víztől eltérő
tárggyal, a szállítmány szükségkikötőben történő kirakodása.
A szállítmánybiztosításhoz vonatkozó biztosított kockázatok listájáért kérjük olvassa el jelenleg hatályos
feltételeinket.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
A Biztosítás nem fedezi:
A biztosított SZÁNDÉKOS, ROSSZHISZEMŰ ÉS/VAGY SÚLYOSAN GONDATLAN MAGATARTÁSA, CSELEKEDETE MIATT
BEKÖVETKEZETT károkat, veszteségeket vagy költségeket, munkáltatói felelősség (más biztosítási fedezettel
biztosítható).
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.
(Jelen záradék szempontjából csomagolásnak minősül a konténerbe történő berakodás is, amennyiben azt a
biztosított, illetve annak alkalmazottai végezték, vagy a csomagolás, berakás még a biztosítás hatálybalépése előtt
történt)
A biztosítás tárgyának SAJÁTOS TERMÉSZETE ÁLTAL OKOZOTT KÁRT vagy költséget,
a KÉSEDELEM miatt bekövetkező kárt, illetve felmerülő költséget még akkor sem, ha ezeket valamely biztosított
kockázat okozta.
Hajótulajdonos, bérlő, vagy üzemeltető fizetésképtelensége, vagy pénzügyi mulasztása által okozott veszteséget,
kárt vagy költséget.
A bármilyen jellegű NUKLEÁRIS REAKCIÓ, RADIOAKTIVITÁS vagy RADIOAKTÍV ANYAG HASZNÁLATA által okozott
veszteséget, kárt vagy költséget,
A hajó vagy egyéb vízi szállítóeszköz tengerképtelenségéből,vagy a biztosítás tárgyát képező javak továbbítására
használt hajó, szállítóeszköz, konténer vagy paletta biztonságos szállításra való alkalmatlanságából eredő
veszteséget, kárt vagy költséget amennyiben a biztosított javak berakodásakor a biztosítottnak, vagy
megbízottjának tudomása van az ilyen tengerképtelenségről, illetve alkalmatlanságról.
A biztosító nem tekinti a biztosított által hallgatólagosan vállalt kötelezettség megszegésének az előző pontban
részletezett okokból bekövetkező károkat, amennyiben a biztosítottnak, vagy megbízottjának az ott említett
tengerképtelenségről, vagy alkalmatlanságról bizonyíthatóan nem volt tudomása.
"B" és "C" módozat esetén a fedezetből kizárt minden olyan - bármely személy, vagy személyek által - elkövetett
rosszindulatú cselekmény, mely a biztosított tárgy, vagy annak egy része elleni szándékos károkozásra, vagy annak
megsemmisítésére irányul.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
E biztosítás fedezete NEM TERJED KI az alant felsorolt események által okozott károkra, veszteségekre és
költségekre:
Háború, polgárháború, forradalom, felkelés, lázadás vagy polgári zavargás, a harcoló erők által, vagy ellenük
elkövetett bármilyen rosszindulatú cselekmény.
Elfogás, elkobzás, lefoglalás, visszatartás vagy feltartóztatás (a kalózkodást kivéve, az „A” záradék/All risks
módozat esetében), beleértve mindezek esetleges következményeit, valamint az ilyen irányú kísérleteket is.
Elhagyott harci eszközök (aknák, bombák, torpedók, stb.).
Sztrájkolók, munkáskizárásokban érintett személyek, munkászavargások, zendülések, vagy polgári
megmozdulások résztvevői által okozott károk.
Sztrájkok, munkáskizárások, munkászavargások, zendülés, vagy polgári megmozdulások által okozott károk.
Terroristák vagy más politikai indítékból tevékenykedő személyek által okozott károk.
A szállítmánybiztosításhoz tartozó korlátozások és kizárások tételes listájáért kérjük olvassa el jelenleg hatályos
feltételeinket.

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítás a kötvényen szereplő területi hatály szerint érvényes.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
-

-

A szerződő fél köteles a szerződéskötéskor a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges minden olyan
körülményt a biztosítóval közölni, amelyet ismert vagy ismernie kellett. A biztosító írásban közölt kérdéseire
adott, a valóságnak megfelelő válaszokkal a szerződő fél közlési kötelezettségének eleget tesz. A kérdések
megválaszolatlanul hagyása önmagában nem jelenti a közlési kötelezettség megsértését.
A szerződő fél köteles a lényeges körülmények változását a biztosítónak írásban bejelenteni.

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/ a 10-80%-a 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 az ajánlatnak a 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
fedezet igazoló dokumentumban ugyancsak megnevezett végleges raktárban, tárolási vagy egyéb rendeltetési
helyen kiszolgáltatják.

