Szállítmánybiztosítás
Biztosítási termékismertető
A társaság: Wáberer Hungária Zrt.

A termék: Közúti Személyszállítók felelősségbiztosítása (KSZF)

Ez az ismertető rövid áttekintés ad Önnek a megkötni kívánt biztosítás legfontosabb jellemzőiről. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Közúti
Személyszállítók felelősségbiztosítás termékre vonatkozó teljes körű, részletes szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás más
dokumentumokban (KSZF szerződési feltételek, biztosítási ajánlat, biztosítási kötvény stb.) érhető el!

Milyen típusú biztosításról van szó?

A biztosító a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összeg (limit) erejéig és a biztosítási szerződés tartalmává tett KSZF
feltételek szerint arra vállal kötelezettséget, hogy mentesíti a biztosítottat az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási
tevékenység végzése során, e minőségében a személyszállítási szolgáltatást igénybe vevőknek okozott, azoknak a vagyoni károknak a
megtérítése alól, amelyekért felelősséggel tartozik. A KSZF feltételekkel megkötött felelősségbiztosítás a biztosított tevékenységének
megkezdéséhez és a zavartalan üzletvitelhez szükséges – a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási,
valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel
összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII.7.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: „Korm. rendelet”) előírt – megfelelő
pénzügyi helyzet meglétét tanúsító vagyoni biztosítékként szolgál. A biztosítást a közúti személyszállítást végző vállalkozások kötik meg.

Mire terjed ki a biztosítás?
A biztosítás a szállított személyeknek okozott
károkra nyújt fedezetet.
A fedezet mértéke a biztosítási ajánlaton, illetve
kötvényen káronként és biztosítási időszakonként
meghatározott összeg.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
A biztosítás alapján nem térülnek többek között:
azok a károk, amelyek meghaladják a kötvényben/
ajánlaton meghatározott összeget,
a hatósági beavatkozásból eredő károk (elkobzás,
lefoglalás, visszautasítás),
felkelés, háború, harci cselekmények,
idegen hatalom ellenséges cselekményei,
terrorcselekmény, polgárháború, lázadás,
forradalom, tüntetés, felvonulás, sztrájk,
munkahelyi rendbontás, zavargás, szabotázs
következményeiként keletkező károk,
a nukleáris robbanás, radioaktív sugárzás vagy
szennyeződés, mérgezés közvetlen és közvetett
kárai,
a magyarországi és külföldi államhatalmi, illetve
államigazgatási szervek rendelkezései során
okozott károkra,
mindazok a károk, amelyek a személyszállítási
szolgáltatást igénybe vevő által a biztosított utazási
feltételeiben foglalt korlátozások és/vagy kizárások
figyelmen kívül hagyásával magánál tartott
vagyontárgyaiban keletkeztek,
az engedélykivonattal nem rendelkező autóbusszal
végzett személyszállítási tevékenységgel okozott
károkra,
a személyszállítási szolgáltatást igénybe vevők
körén kívül álló személyeknek okozott károk.

Milyen korlátozások vannak a
biztosítási fedezetben?

A biztosítás alapján mentesül a biztosító a kártérítési
szolgáltatás teljesítése alól többek között az alábbi
esetekben:
a biztosított a kár megelőzésére, enyhítésére,
elhárítására vonatkozó kötelezettségének nem tett
eleget,
a biztosított a kár bejelentésére vonatkozó
kötelezettségének nem vagy késedelmesen tett
eleget.

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítási védelem a közlekedési hatóság által kiadott engedélytől függően Magyarország területén, a tagállamok
területén illetőleg a tagállamokon kívüli államok területén okozott és bekövetkezett biztosítási eseménnyel összefüggő
fizetési kötelezettségre terjed ki.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
• közlési és változás-bejelentési a szerződés megkötésekor, valamint annak fennállása alatt,
• díjfizetési,
• együttműködési és kárenyhítési.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítási díj a biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg. A biztosítási díj fizetésének módját és gyakoriságát a
szerződés tartalmazza a Szerződő és a Biztosító megállapodása szerint, a díjfizetés történhet egy, kettő, vagy négy részletben
(éves, féléves, negyedéves díjfizetés), a termékre vonatkozó tájékoztatókban meghatározottak szerint; a díjfizetés banki és egyéb
szolgáltatókon keresztül történő átutalással teljesíthető. A biztosítási díjat annak esedékességétől számított 30. napig meg kell
fizetni.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosítási szerződés hatályba lépésének és a biztosító kockázatviselésének általános feltétele, hogy
• a biztosított a Korm. rendelet szerinti tevékenységi engedéllyel rendelkezik, vagy
• a Korm. rendelet hatályba lépése előtt kiadott engedéllyel rendelkezik az abban meghatározott időbeli hatály lejártáig,
• a Korm. rendelet szerinti tevékenységi engedély iránt előterjesztett kérelmére a biztosított a tevékenységi engedélyt – az
abban foglalt tartalommal – megkapta.
A fenti pontban foglaltak figyelembevételével a biztosító kockázatviselése elkezdődhet
• az első biztosítási díjnak a biztosító pénztárába történő befizetésével, vagy a biztosító számláján történő jóváírást követő nap
0. órájától,
• ha a felek a díj megfizetésére vonatkozóan, írásban halasztásban állapodnak meg. Amennyiben a biztosított a biztosítási díjat
a halasztásban megállapított időpontig nem fizeti meg, a biztosító kockázatviselése a biztosítási díjnak a biztosító számláján
történő jóváírását követő nap 0. órájával lép életbe.
A biztosítási fedezet megszűnik különösen;
• a jármű eladása, avagy az üzembentartói jog megszűnésének napján,
• a személyszállítási engedély visszavonása esetén az engedély visszavonásának időpontjával,
• évfordulóra történő felmondás esetén az évforduló napján,
• határozott időtartamú szerződés esetén a lejárat napján,
• díjnemfizetés esetén a 30 nap elteltével.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
Évfordulóra indoklás nélkül – költségmentesen – felmondható legalább 30 nappal az évfordulót megelőzően, de a szerződés
megszűnik érdekmúlás (ide értve a forgalomból való végleges kivonást) és díjnemfizetés esetén is.

