
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.

GB513 JELŰ FUVAROZÓI ÁRUKÁR 
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 
Biztosítási termékismertető
Biztosító: Groupama Biztosító Zrt.
Székhely: Magyarország, 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Levelezési cím: 1380 Budapest, Pf. 1049
Alapítva: 1987 · Tevékenységi engedély száma: H-EN-II-130/2016.



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.

–
–

–

–

–

–

–

–



A fuvarozók árukár-felelősségbiztosítási szerződése (a továbbiakban: szer-

ződés) a Groupama Biztosító Zrt. Vállalkozások Felelősségbiztosításának Ál-

talános Szerződési Feltételei és Ügyféltájékoztatója (továbbiakban VF ÁSZF

vagy általános feltételek), az azt kiegészítő jelen különös feltételek, vala-

mint az ajánlatban foglaltak alapján jön létre a Groupama Biztosító Zrt. (a

továbbiakban: biztosító), valamint bármely személy (a továbbiakban: szer-

ződő) között. Amennyiben a különös feltételek bármely rendelkezése eltér

az általános feltételekben foglaltaktól, a különös feltételek rendelkezései az

irányadók.

1. A biztosítási szerződés létrejötte

1.1. A szerződő a szerződés megkötését ajánlattal kezdeményezi.

A szerződő az ajánlatához annak megtételétől számított 15 napig

van kötve. A biztosító a szerződés létrejöttének feltételéül különbö-

ző adatok, okiratok és egyéb nyilatkozatok megtételét kötheti ki.

Kockázatelbírálási idő az ajánlat biztosítóhoz történő beérkezésétől

számított 15 nap. A szerződés akkor jön létre, amikor a biztosító az

ajánlat elfogadásáról és a fedezet igazolásáról a kockázatelbírálási

idő alatt fedezetet igazoló dokumentumot (kötvényt) állít ki. Nem

jön létre a szerződés, ha a biztosító az ajánlatot a kockázatelbírálási időn

belül elutasítja. Ha a kötvény a szerződő fél ajánlatától eltér, és az eltérést

a szerződő fél a dokumentum kézhezvételét követően késedelem nélkül

nem kifogásolja, a szerződés a kötvény szerinti tartalommal jön létre. Ez a

rendelkezés lényeges eltérésekre akkor alkalmazható, ha a biztosító az el-

térésre a szerződő fél figyelmét a kötvény átadásakor írásban felhívta. Ha a

felhívás elmarad, a szerződés az ajánlat tartalmának megfelelően jön létre.

1.2. A fentiektől eltérően a biztosítási szerződés a szerződő és a biz-

tosító egy okiratba foglalt írásbeli megállapodásával is létre jöhet a

jelen feltételekre hivatkozással.

2. Biztosítottak köre

Jelen különös feltételek szempontjából biztosított a szerződésben megjelölt

személy fuvarozói minőségében. A biztosított a vele munkaviszonyban lévő

alkalmazottai cselekményeiért és mulasztásaiért, akiket a fuvarozás céljából

igénybe vett, úgy felel, mintha ezek a saját cselekményei vagy mulasztásai

lettek volna, feltéve, hogy az alkalmazottak a kárt munkaviszonyukkal

összefüggésben okozták harmadik személynek.

3. Biztosítási esemény

3.1. A biztosító a szerződésben meghatározott módon, mértékben és felté-

telekkel megtéríti a biztosított fuvarozói tevékenységének gyakorlása során

tévedés vagy mulasztás miatt okozott olyan károkat, amelyekért a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Hatodik Könyve XXXVIII.

fejezetében foglalt szabályok szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik.

3.2. A biztosító jelen különös feltételek alapján azokra a kártérítési igények-

re nyújt fedezetet, amelyeket a biztosított által fuvarozott idegen vagyon-

tárgyakban keletkezett károkért a biztosítottal szemben érvényesítenek.

3.3. A biztosító azokat a közvetlen – a dologban keletkezett – károkat té-

ríti meg, amelyek a küldemény teljes vagy részleges elvesztése, megsemmi-

sülése vagy megsérülése folytán keletkeztek a felvétel és a kiszolgáltatás

közötti időszak alatt.

4. A kockázatviselés területi és időbeli hatálya

4.1. A biztosító kockázatviselése a belföldi feladási helyről, a belföldi ren-

deltetési helyre fuvarozott vagyontárgyakra vonatkozik, és a szerződés ha-

tálya alatt végzett összes belföldi fuvarozási szerződésre kiterjed. Jelen kü-

lönös feltételek szerint a „belföld” fogalom alatt Magyarország közigazga-

tási területét kell érteni.

4.2. A biztosító megtéríti a küldemény átvételétől a címzettnek történő ki-

szolgáltatásig a küldeményben okozott és bekövetkezett károkat. A bizto-

sítónak a szállított idegen árura vonatkozó kockázatviselésének kezdete az

az időpont, amikor a biztosított a küldeményt elfuvarozás céljából a fel-

adótól átveszi. A biztosító kockázatviselése megszűnik, amikor a biztosí-

tott az árut a címzettnek kiszolgáltatta. Az átvétel időpontjának a fuvarle-

vél kiállításának pontos időpontját kell tekinteni. Kiszolgáltatásnak a fu-

varlevélre felvezetett elismervény kiállításának pontos időpontját kell te-

kinteni.

4.3. A biztosító által nyújtott fedezet a kockázatviselési időszakot követő

egy éven belül bejelentett károkra terjed ki.

5. A biztosítással nem fedezett események és károk,
kizárások és korlátozások

A jelen biztosítás kockázatviselési köre az általános feltételek 14.

pontjában meghatározottakon túl nem terjed ki az alábbiakra:

Nem téríti meg a biztosító azokat a károkat, amelyek:

a. fuvarozási késedelemből erednek (kötbér, fuvardíj, visszatérítés,

bírság);

b. a fuvarozott árukban a fuvarozó gépjármű műszaki hibája miatt

következtek be;

c. az által keletkeztek, hogy a fuvarozó gépjárművet túlterhelték;

d. akkor következtek be, amikor az üzembentartó által megbízott

fuvarozó gépjárművezető vagy más személy a fuvarozó gépjár-

művet jogtalanul használta;

e. az által keletkeztek, hogy az áru fuvarozását jogszabály vagy ha-

tósági rendelkezés különleges feltételhez kötötte, de e feltétel-

nek a biztosított nem tett eleget;

f. a fuvarozó tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt

keletkeztek;

g. a küldemény belső tulajdonságára vezethetők vissza, melyek

folytán az áruban törés, rozsdásodás, elzáródás, beszáradás, bel-

ső romlás és egyéb károsodás történt;

h. a csomagolásnak a feladás alkalmával kívülről észre nem vehető

hiányossága miatt következtek be;

i. a feladó által végzett berakás, illetőleg a címzett által végzett ki-

rakás alkalmával következtek be;

j. annak következtében álltak elő, hogy a feladó a szükséges ok-

mányokat nem adta át vagy nem jól töltötte ki;

k. annak következtében álltak elő, hogy a feladó a fuvarozót nem

tájékoztatta a küldemény kívülről fel nem ismerhető rendkívüli

értékéről;

l. a fuvarozott áru lopásából vagy rablásából erednek;

m. azért következtek be, mert a jogszabályokban meghatározott

biztonsági előírásokat a feladó figyelmen kívül hagyta;

n. nem téríti meg a biztosító azt a kárt, amely a biztosított jogsza-

bályban írt felelősségénél szigorúbb, szerződésben vagy egyolda-

lú nyilatkozatban vállalt helytállási kötelezettségén alapul.

Nem terjed ki a biztosító kockázatviselése arra a kárigényre, amely

olyan jogviszonyból ered, amely az ENSZ bármely tiltó vagy korláto-

zó rendelkezésébe, az Európai Unió, Franciaország vagy Németor-

szág, illetve az USA kereskedelmi vagy gazdasági tiltó, illetve kor-

FUVAROZÓI ÁRUKÁR-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
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látozó rendelkezésébe, szankciójába ütközik, vagy ha a kár olyan
ország területén következett be, amely az ENSZ bármely tiltó vagy
korlátozó rendelkezése, vagy az Európai Unió, Franciaország vagy
Németország, illetve az USA kereskedelmi vagy gazdasági tiltó, illet-
ve korlátozó rendelkezése, szankciója hatálya alatt áll.

6. A biztosító szolgáltatásai

6.1. A biztosító a bekövetkező károkat a következők szerint téríti meg:

a. árukárokat az árut kísérő számla szerinti áron;

b. göngyölegkárokat betéti áron;

c. egyéb vagyontárgyak károsodása esetén a káridőponti (avult) értéken.

A káridőponti érték a károsodott tárgynak a káridőponti beszerzési, újra-

előállítási, illetve becsült értékéből kerül kiszámításra az időközi értékcsök-

kenés levonásával.

6.2. Javítással helyreállítható károknál a biztosító az indokolt és igazolt fel-

merült javítási és helyreállítási költséget téríti meg. Ha a javítás és helyreál-

lítás értékemelkedéssel jár, a biztosító a kártérítésből a kár tárgyának avult-

ságával arányos értékemelkedés összegét levonja.

6.3. A kártérítés szabályai:

a. Felmerült kárként a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést, azaz

azt az értéket téríti meg a biztosító, amelytől a károsult valamely dolog

megsemmisülése, elpusztulása, elvesztése, megrongálódása, értékcsök-

kenése, stb. folytán elesett vagy egyébként károsodott.

b. Kár bekövetkezésekor a kárelhárítás és kárenyhítés körébe eső indokolt

költséget a biztosító – a biztosítási összeg keretein belül – akkor is meg-

téríti, ha azok eredményre nem vezettek.

c. A biztosító a kártérítés összegéből a maradványértéket és a máshonnan

megtérülő kárértéket jogosult levonni.

d. A biztosító kártérítést kizárólag a mindenkor érvényes törvényes belföl-

di fizetőeszközben teljesít.

e. A biztosítási fedezet nem terjed ki a biztosítottnál a biztosítási
esemény következtében felmerült eljárási költségekre, így e
költségekre a biztosító szolgáltatási kötelezettsége sem terjed
ki, kivéve, ha ezek a költségek a biztosító előzetes útmutatásai
alapján vagy előzetes írásbeli jóváhagyásával merültek fel. Az
igazolt eljárási költségeket a biztosító kizárólag a biztosítási
összegig téríti meg, ezt meghalódóan a biztosító szolgáltatást
nem nyújt.

f. A károkozó biztosítottnak a biztosítási eseménnyel kapcsolatban
felmerülő igazolt jogi képviseleti költségeit és a kamatokat a biz-
tosító csak abban az esetben téríti meg, ha a biztosító a perben
részt vett vagy a perben való részvételről lemondott. A jogi kép-
viseleti költségeket és a kamatokat a biztosító kizárólag biztosí-
tási összegig téríti meg, ezt meghaladóan a biztosító szolgálta-
tást nem nyújt.

6.4. A kárrendezés szabályai:

a. A károk mennyiségi és összegszerű megállapítása a biztosító helyszíni

vizsgálata után a károsulttal és a biztosítottal való együttműködést kö-

vetően történik meg.

b. A biztosító a megállapított kártérítési összeget az önrészesedés levoná-

sa után a károsultnak fizeti ki.

c. A biztosító szolgáltatását a károsultnak teljesítheti. A biztosított
akkor követelheti, hogy a biztosító neki teljesítsen, ha a károsult
követelését ő egyenlítette ki.

d. Ha a biztosított a vele szemben támasztott kártérítési igények mi-
atti felelősségét vagy összegszerű helytállási kötelezettsége mér-
tékét nyilvánvalóan megalapozatlanul vitatja, a biztosító jogo-
sult a károsultnak teljesíteni. Az alaptalan tagadás többletköltsé-
gei a biztosítottat terhelik; ha azokat a biztosító viselte, a bizto-
sított azokat neki visszafizetni tartozik.

e. A károsult nem érvényesítheti kárigényét közvetlenül a biztosító-
val szemben. Ez a szabály nem akadályozza meg, hogy a károsult
a biztosítóval szemben annak bírósági megállapítása iránt indít-
son keresetet, hogy a biztosított felelősségbiztosítási fedezete a
károkozás időpontjában a károsult kárára fennállt-e.

f. A károsult kártérítési igényének a biztosított által történt elisme-
rése, teljesítése és az azzal kapcsolatos egyezsége a biztosítóval
szemben akkor hatályos, ha ahhoz a biztosító előzetesen hozzá-
járult vagy azt utólag tudomásul vette.

g. Nem hivatkozhat a biztosító arra, hogy a károsult követelésének
a biztosított által történt elismerése, teljesítése vagy az azzal kap-
csolatos egyezsége vele szemben hatálytalan, ha a követelés nyil-
vánvalóan megalapozott.

h. A biztosított bírósági marasztalása a biztosítóval szemben akkor
hatályos, ha a biztosító a perben részt vett, a biztosított képvise-
letéről gondoskodott vagy ezekről lemondott.

i. A biztosító szolgáltatása a kárrendezés lezárásához szükséges összes

okirat beérkezését követő 15 munkanapon belül esedékes.

7. Záró rendelkezések

A jelen különös feltételekben nem szabályozott kérdésekben, az általános

feltételekben foglaltak az irányadóak.

8. A korábban alkalmazott feltételektől történő
lényeges eltérés

A biztosító által a jelen különös feltételek hatálydátumát megelőzően
alkalmazott feltételek és a jelen különös feltételek több rendelkezése
eltér egymástól a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(hatályba lépés: 2014. március 15.) új rendelkezéseire tekintettel.
Az eltérések különösen a következő rendelkezések között találhatóak:
– bevezető rendelkezések;
– a biztosítási szerződés létrejötte;
– a biztosító szolgáltatása az eljárási költségek vonatkozásában;
– kárrendezés szabályai.
Ezeket az eltéréseket, valamint a biztosító mentesülésének, a bizto-
sító szolgáltatása korlátozásának feltételeit és a biztosítási szerző-
désben alkalmazott kizárásokat a jelen különös feltételek figyelem-
felhívó módon, félkövér betűtípussal tartalmazzák.

2


