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Környezetszennyezési felelősségbiztosítás 
Társaság (Biztosító): Chubb European Group SE (székhelye: 92400 Courbevoie, Franciaország, 
cégjegyzékszáma: 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 
látja el. 

Termék: Környezetszennyezési felelősségbiztosítás 

Figyelem! Ez a biztosítási termékismertető csak egy általános, rövid, nem személyre szabott összefoglalása az 
Környezetszennyezési Felelősségbiztosítás által fedezett, illetve a fedezetből kizárt kockázatoknak, és az egyéb fontos 
tudnivalóknak. 

Teljeskörű tájékoztatás a Biztosító Környezetszennyezési Felelősségbiztosítási Feltételeiben (KFF) található. Kérjük, 
olvassa el figyelmesen ezeket a dokumentumokat, melyek megtalálhatók honlapunkon a 
http://www2.chubb.com/hu-hu/ címen. Figyelem! Ez a biztosítási termékismertető nem képezi a biztosítási 
szerződés részét. 

Milyen típusú biztosításról van szó? 

A környezetszennyezési felelősségbiztosítás alapján és annak feltételei szerint a Biztosító a Biztosított helyett és 
nevében, legfeljebb a kártérítési limit erejéig megfizeti a biztosítási szerződésben megjelölt helyszíneken, helyszínek 
alatt keletkező, illetve helyszínekről származó, a szállítás alatt bekövetkező szennyezés által okozott kármentesítési 
költségeket és üzemszünetből eredő kárt, továbbá a személyi sérüléssel, vagyoni kárral, birtokháborítással, zavarással 
vagy akadályozással összefüggésben felmerült, jogszabály alapján fennálló felelősség, hatósági intézkedés vagy 
harmadik fél által előterjesztett igény alapján, kártérítés vagy sérelemdíj címén fennálló követelést. 

Mire terjed ki a biztosítás? Mire nem terjed ki a biztosítás? 

 kármentesítési költségek (hatósági  intézkedés 
vagy harmadik fél által előterjesztett igény
alapján) 

 jogszabály alapján fennálló  felelősség (kártérítés
és sérelemdíj), 

 üzemszünetből eredő  károk, 

 

A  Biztosító  helytállási  kötelezettsége  a Biztosított  
jogszabályban meghatározott  kártérítési  felelősségének  
mértékéig terjed.  

Figyelem!  A biztosítási  szolgáltatások 
részleteit a KFF tartalmazza.  

 légi- vízi járművek (szállítás kivételével),  

 azbeszt és ólomszennyezés,  

 szerződéses felelősség,  

 jogszabályi megfelelés hiánya miatti  bírságok, kötbérek,  

 munkavállaló  testi  sérülése,  

 önálló kárviselési időszak,  

 radioaktív  vagy nukleáris szennyeződés,  

Figyelem!  A KFF  egyéb kizárásokat  is tartalmaz.  

! A  biztosítási részletezőben meghatározott biztosítási 
időszak (időbeli korlát), 

! biztosítási részletezőben meghatározott önrész  és
kártérítési limit, 

! Nemzetközi szankciós előírások, 

! A biztosító mentesülését  eredményező  egyéb  okok  (pl. 
közlési, bejelentési, kármegelőzési és kárenyhítési 
kötelezettség megsértése). 

Figyelem!  A KFF  egyéb korlátozásokat  is  

tartalmaz.  

a szállítás alatt okozott szennyezéses károk  
(ideértve a kármentesítési és egyéb  költségeket)  

Milyen korlátozások vannak a  
biztosítási  fedezetben? 

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

 Magyarországon (a Biztosítási részletező eltérő rendelkezésének hiányában). 

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban? 

A biztosítás megkötésekor 

 Közlési kötelezettség a valóságnak  megfelelő tartalommal, a Biztosító részére tett  írásbeli ajánlattal  
egyidejűleg.  

A biztosítási szerződés fennállása alatt 

 Díjfizetési kötelezettség, a választott díjfizetési ütemezésnek megfelelően. 

 Közlési és változás-bejelentési kötelezettség, ha biztosítás megkötésekor fennálló adataiban változás 
következik be. A változások a Biztosítónak való bejelentés időpontjától hatályosak. 

 Kármegelőzési és együttműködési kötelezettség a szerződéses feltételekben foglaltak szerint. 

A káresemény bekövetkezésekor 

 A  Biztosítót haladéktalanul, legkésőbb azonban az eseményről való tudomásszerzésétől számított 15 (tizenöt)  
napon belül értesíteni  szükséges.  

 Kárbejelentési és kárenyhítési kötelezettség, a bekövetkezett káresemény kapcsán. 
 Adatszolgáltatási kötelezettség a Biztosító,  valamint Biztosítónak a biztosítási részletezőben megjelölt,  

kiszervezett tevékenységet  végző  partnerei részére a káresemény megfelelő felmérése és bizonyítása 
érdekében,  valamint együttműködés a Biztosító által lefolytatott vizsgálatokban  és a Biztosító utasításainak  
betartása.  

Mikor és hogyan kell fizetnem? 

A biztosítási díjat  banki átutalással, közvetlenül a Biztosító részére kell  megfizetni  az általa kiállított számla 
alapján. A biztosítási  díj összegét a Biztosítási részletező tünteti fel. A határozott tartamú szerződés díjának  
megfizetése egy összegben,  a szerződes kezdetekor esedékes. A hatarozatlan tartamú szerződés első  díjának  vagy 
díjrészletének  megfizetése a szerződés kezdetekor, a további díjak vagy díjrészletek megfizetése a választott  
díjfizetési gyakoriságnak (éves, féléves, negyedéves) megfelelően az adott időszak  első  napján esedékes.  

Mikortól meddig tart a kockázatviselés? 

 Kezdete: A biztosítási részletezőn meghatározott nap 0 óra 00 percében. 

 Vége: A biztosítási részletezőn meghatározott nap 24 óra 00 percében. 

 A tartam alatt szűnik meg a Felelősségbiztosítás, amennyiben azt  bármelyik fél felmondja, a Biztosított az  
esedékes díjat nem fizeti  meg,  vagy ha az ÁFF-ben  szereplő valamely további megszűnési ok bekövetkezik.  

Hogyan szüntethetem meg a szerződést? 

 A Biztosított jogosult 30 napos felmondási idővel, a biztosítási időszak végére írásban felmondani a biztosítási 
szerződést. A 3 éves vagy annál rövidebb határozott tartamú szerződés felmondással nem szüntethető meg. 

 A szerződés megszüntethető továbbá érdekmúlás esetén annak bejelentésével és igazolásával, valamint a felek 
közös megegyezésével. 

Figyelem! A Környezetszennyezési Felelősségbiztosítás feltételei további megszűnési módokat 
tartalmazhatnak. 


