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Belföldi Közúti Árufuvarozói Felelősségbiztosítás (BÁF) 
Biztosítási termékismertető

A társaság: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. A termék: Belföldi Közúti Árufuvarozói Felelősségbiztosítás (BÁF)
Tevékenységi engedély száma: MNB: H-EN-II-120/2016  

A termékre vonatkozó teljeskörű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás más dokumentumokban – az Ön ajánlatában, 
kötvényében és biztosítási feltételeiben – érhető el. 

Bejegyzés szerinti tagállam: Magyarország
Szabályozási státusz: MNB által felügyelt biztosító részvénytársaság

Milyen típusú biztosításról van szó?

A BÁF egy felelősség típusú biztosítás, amely a belföldi fuvarozás során a Biztosított felelősségi körébe tartozó károkozás 
esetén megtéríti a Biztosított helyett az áruban vagy azzal kapcsolatban okozott kárt a károsult felé. A kártérítési kötelezettség 
megállapítására a magyar jog közúti árufuvarozásra vonatkozó mindenkor érvényben lévő szabályai az irányadók.

 Mire terjed ki a biztosítás? 

✓	 A biztosítás a fuvarozási tevékenységi engedéllyel rendelkező Biztosított saját nevében, a Biztosítónak írásban bejelentett és a 
Biztosító által visszaigazolt járművekkel végzett belföldi fuvarozás során keletkezett árukárokra terjed ki.

  Mire nem terjed ki a biztosítás? 

A biztosítás alapján nem térülnek a teljesség igénye nélkül az alábbiak: 

 költözési ingóságok, holttestek, postai küldemények fuvarozásából eredő károk,

 fuvarozási késedelemből eredő károk,

 a személyi sérüléses károk, valamint nem vagyoni igények,

 az egyéb biztosítás vagy jogszabály alapján megtérülő károk,

 a kötbér, bírság és egyéb büntetés, gazdasági (üzemszüneti) veszteségek (pl.: elmaradt haszon, többletköltség, piacvesztés, stb.),

 a munkáltatói felelősség körében a Biztosított munkavállalóinak okozott személyi sérüléses foglalkozási megbetegedés vagy 
tárgyrongálás formájában előálló károk.

!  Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

A biztosítás alapján nem biztosított események többek között:

! a ki- és berakodás közben bekövetkezett károk amennyiben azt nem a biztosított fuvarozó végzi,

! a fuvarozáshoz szükséges okmányok helytelen kitöltése vagy át nem adása következtében keletkezett károk,

! a jármű hiányos és/vagy helytelen karbantartása nem megfelelő üzembiztonsága és közlekedésre való alkalmatlansága miatt 
bekövetkező károk,

! a fuvareszközt túlterhelése, vagy a méretkorlátozásokra vonatkozó előírások be nem tartása miatt bekövetkezett károk.

 Hol érvényes a biztosításom?

✓	 A biztosítási fedezet a Magyarország területén bekövetkező károkra terjed ki.

 Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?

— Közlési és változás-bejelentési a szerződés megkötésekor, valamint annak fennállása alatt, 

— díjfizetési kötelezettség, 

— együttműködési és kárenyhítési kötelezettség.
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 Mikor és hogyan kell fizetnem?

A biztosítási díj a biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg. Biztosítási díj fizetésének módját és gyakoriságát a szerződés 
tartalmazza a Szerződő és a Biztosító megállapodása szerint. A díjfizetés történhet éves, féléves, negyedéves díjfizetési ütemben, a 
termékre vonatkozó tájékoztatókban meghatározottak szerint; a díjfizetés banki és egyéb szolgáltatókon keresztül történő átutalással 
teljesíthető. Biztosítási díjat annak esedékességétől számított 30. napig meg kell fizetni. 

 Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

A biztosítási fedezet a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik. Az egyes szállítások vonatkozásában a biztosító kockázatvi-
selése akkor kezdődik, amikor a fuvarozó az árut nemzetközi fuvarozás céljából a feladótól átvette, a fuvarozás szokásos lebonyolítása 
alatt, beleértve a szükségszerű várakozásokat, átrakásokat, a kockázatviselése abban az időpontban végződik, amikor a szállítmány 
rendeltetési helyén az áru járműből történő kirakodása megkezdődik.  

A biztosítási fedezet megszűnik különösen 

— a fuvarozásra használt jármű eladása, avagy az üzembentartói jog megszűnésének napján, 

— a fuvarozói engedély visszavonása esetén az engedély visszavonásának időpontjával,

— évfordulóra történő felmondás esetén bármelyik fél részéről az évforduló napján, 

— díjnemfizetés esetén a feltételekben meghatározott módon szűnik meg. 

 Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

Évfordulóra indoklás nélkül – költségmentesen – felmondható legalább 30 nappal az évfordulót megelőzően, de a szerződés meg-
szűnik érdekmúlás (ideértve a forgalomból való végleges kivonást) és díjnemfizetés esetén is.
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