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Mire terjed ki a 
biztosítás? 

 

 

 

 

 

    Mire nem terjed ki a biztosítás? 

 
 

 
 

 

 

 

Milyen  korlátozások vannak  a  
biztosítási fedezetben?  

Figyelem!  A  Biztosító Általános Felelősségbiztosítási  Feltételei  
további  korlátozásokat  tartalmaz!  
 
 

!     A biztosítási időszak  (időbeli korlátozás) 

!      Kártérítési limit (összegkorlátozás)  

!      Önrész (a Biztosítási Szerződésben meghatározott összeg va gy
százalékos érték, amely a teljes kártérítés összegéből levonásra 
kerül) 

Biztosítási termékismertető  

Társaság (Biztosító): Chubb European  Group  SE  (székhelye: 92400 Courbevoie, Franciaország, cégjegyzékszáma: 

Termék: Általános  Felelősségbiztosítás  

Figyelem!  A  jelen  biztosítási termékismertető  csak egy általános  és kivonatos összefoglalása  az Általános  Felelősség-
biztosítás feltételeinek, és kizárólag a  megkötni  kívánt  biztosítás főbb  jellemzőit tartalmazza.  A teljeskörű tájékoztatás  
érdekében kérjük,  hogy a szerződéskötés előtt figyelmesen olvassa el a részletes biztosítási feltételeket és szerződéses 
dokumentációt  (biztosítási  ajánlat, biztosítási kötvény)!  A  biztosítási termékismertető nem  képezi a biztosítási szerződés 
részét!  Teljeskörű tájékoztatás  a Biztosító  Általános Felelősségbiztosítási  Feltételeiben  (ÁFF) található.  Kérjük,  olvassa el 
figyelmesen ezeket a dokumentumokat, melyek  megtalálhatók  honlapunkon a http://www2.chubb.com/hu-hu/  címen.   

Milyen  típusú  biztosításról van szó?  

Az Általános Felelősségbiztosítási szerződés alapján a Biztosító vállalja, hogy a biztosítási szerződésben megállapított 
mértékben és feltételekkel, továbbá az ott meghatározott biztosítási összeg erejéig, megtérít minden olyan véletlen (i) 
Személyi Sérülésből Eredő Kárral vagy (ii) Dologi Kárral összefüggő veszteséget vagy sérelemdíjat, amelyért a Biztosított 
jogszabály szerint kártérítési felelősséggel tartozik. 

  claims made fedezet esetén:  

 dologi károkra  

személyi sérüléses károkra  és a 

kapcsolódó  sérelemdíjra 



A Biztosító helytállási kötelezettsége a 

Biztosított jogszabályban 

meghatározott kártérítési  
felelősségének mértékéig terjed.  

 Egy korábban kötött biztosítási szerződés által  fedezett  kár(ok)ra  

 Az adatokhoz kapcsolódó kockázatból  (Kiber- felelősség)  eredő  
károkra   

 Gyártói kezelési utasítás be nem tartásából  eredő  károkra  

 Kötbér,  bírság vagy bármely más,  büntető jellegű  fizetési 
kötelezettségből eredő károkra  

 Szerződéses határidő  vagy költségvetés be nem tartásából, illetve 
túllépéséből eredő  károkra  

 Szankciókra és kereskedelmi embargókra vonatkozó  
jogszabályok vagy egyéb szabályozások  megsértésével összefüggő  
felelősség  és károk  

Figyelem!   A  Biztosító Általános Felelősségbiztosítási Feltételei  
további  kizárásokat tartalmaz!  

Általános Felelősségbiztosítás  

450327374 RCS  Nanterre),  amely Magyarország területén biztosítási tevékenységét a Chubb European Group  SE 
Magyarországi Fióktelepén (1054 Budapest, Szabadság tér 7.,  tel.: (06 -1) 487 -4087)  keresztül fejti  ki. A Biztosító  
tevékenységét a francia Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – ACPR) 
engedélyével és  felügyelete mellett folytatja, helyi hatósági felügyeletét a Magyar Nemzeti Bank (Budapest) látja el.  

(ii) a biztosítási időszak vagy a 
Biztosítási Részletezőn külön 
megjelölt időszak alatt a Biztosítónak  
bejelentett kárigényekre 

 

 

occurence fedezet esetén:  a biztosítási  
időszak alatt bekövetkezett károk  
miatt érvényesített kárigényekre 

(i) a  biztosítási időszak alatt okozot t 
és bekövetkezett károk miat t 
érvényesített  kárigényekre,  továbbá 



http://www2.chubb.com/hu-hu/
http://www2.chubb.com/hu-hu
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Hol érvényes  a biztosításom?  

 Magyarországon (vagy a Biztosítási Részletezőn megjelölt területen) 

Milyen  kötelezettségeim  vannak a biztosítással  kapcsolatban?  

  Közlési kötelezettség: a szerződés megkötésekor vagy módosításakor, a valóságnak  megfelelő  módon,  minden 
egyes, a Biztosító  által feltett  kérdés  vonatkozásában   

  Kármegelőzési  és kárenyhítési  kötelezettség  

  Változás-bejelentési kötelezettség: a biztosítás megkötésekor érvényes adatokban bekövetkezett  változáskor  

  Kárbejelentési kötelezettség: haladéktalanul,  de legkésőbb  a tudomásszerzést  követő  15 (tizenöt) napon belül  

  Együttműködési  kötelezettség: a  káresemény körülményeinek  és a felelősség megállapításához szükséges minden 
cselekmény tekintetében (vizsgálati  közreműködés, adatszolgáltatás stb.)  

  Díjfizetési kötelezettség: a választott díjfizetési gyakoriságnak  megfelelően  

Figyelem! A Biztosító Általános Felelősségbiztosítási Feltételei további kötelezettségeket is tartalmaz! 

Mikor és  hogyan  kell fizetnem?  

A biztosítási díj összegét, pénznemét, valamint megfizetésének módját  és gyakoriságát a  szerződés (Biztosítási  
Részletező) tartalmazza.  

A biztosítási díjat a kockázatviselés tartamára  előre, legkésőbb  annak esedékességétől számított 30. napig, a 
megállapodott  díjfizetési  gyakoriságnak  megfelelően, közvetlenül  a Biztosító részére kell  megfizetni, az általa 
kiállított számla alapján, banki átutalással.  

Mikortól  meddig tart  a  kockázatviselés?  

Kockázatviselés kezdete:  

 A Biztosítási Részletezőn ekként meghatározott időpont, ennek hiányában 
 A  biztosítási  ajánlatnak a biztosítóhoz történő beérkezését követő nap  00.00  órája (amennyiben a biztosítási  

szerződés utóbb létrejön).  

Kockázatviselés vége:  

 a Biztosítási Részletezőn meghatározott lejárati időpontban (határozott időtartamú szerződés esetén) 

 a biztosítási érdek megszűnése esetén (érdekmúlás), 

 a díjfizetés elmulasztása esetén (az esedékességi értesítőben (felszólításban) közölt póthatáridő  eredménytelen  
elteltével, az esedékesség napjára  visszamenőlegesen,  kivéve a bírósági igényérvényesítés és halasztási  
megállapodás  esetét)  

Hogyan szüntethetem  meg  a szerződést?  

 A határozott időtartamú biztosítási szerződés a tartam lejáratakor, külön jognyilatkozat nélkül megszűnik 
 Érdekmúlás bejelentésével és megfelelő igazolása mellett 
 Díjfizetés beszüntetésével 
 Szerződő és a Biztosító kölcsönös megállapodásával 

Figyelem! A Biztosító Általános Felelősségbiztosítási Feltételei további megszűnési módokat tartalmaz! 




