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Filmforgatás biztosítás 

Biztosítási termékismertető 

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: Filmforgatás biztosítás 

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

Teljeskörű tájékoztatás a Filmforgatás biztosítás Általános és Különös Szerződéses Feltételeiben (ÁSZF) 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? 

Filmprodukciót előállítók részére értékesített olyan komplex filmbiztosítás, amely védelmet nyújt a biztosítási 
szerződésben meghatározott vagyon- és felelősségbiztosítási eseményekre, így vagyonbiztosítás esetén a fedezetbe 
vont vagyontárgyak balesetszerűen, közvetlenül bekövetkező fizikai káraira, felelősségbiztosítás esetén pedig 
filmforgatás során a másnak okozott kárra és nem vagyoni sérelem miatt igényelt sérelemdíjra. 

Mire terjed ki a 
biztosítás? 

 Szereplők biztosítására (a  filmforgatás 
kiesési  veszteségei a szereplők  balesete 
vagy betegsége miatt), 

 Támadás által okozott sérülésekre, 



 Gyártási többletköltségekre,  

 A  filmforgatás során harmadik 
személyeknek  és  idegen tulajdonú
dolgokban okozott károkra. 

A  Biztosító  helytállási  kötelezettsége  a 
Biztosítási  Részletezőn feltüntett  kártérítési 
limit,  illetve szub-limitek  mértékéig terjed.  

Mire nem terjed ki a biztosítás? 

 Következményi károk,  

 A  biztosított szándékos cselekménye,  

 A  biztosított képviseletében vagy megbízásából eljáró személyek  
által elkövetett bűncselekmény  vagy csalárd cselekmény,  

 Szellemi tulajdonjogi jogsértés miatt támasztott igénnyel 
összefüggésben felmerülő kár vagy költség,  

 Nukleáris károk,  ionizáló vagy radioaktív sugárzás miatti  kár vagy 
költség,  

 Terrorcselekmények,  háború, polgárháború, zavargások.  

Figyelem!  A  Fimforgatás  biztosítás  ÁSZF-je  további  
kizárásokat     tartalmaz.  

Milyen korlátozások vannak a 
biztosítási fedezetben? 

!   

!  
!  
!  

Figyelem! A Fimforgatás biztosítás ÁSZF-je további 
korlátozásokat tartalmaz. 

Gyártási anyagokra, vagyontárgyakra és 
pénzekre (a  filmforgatáshoz használt  
kellékek, eszközök és felszerelések),  

A biztosítási részletezőben meghatározott önrész, 

A  biztosítási részletezőben meghatározott biztosítási időszak 

A  biztosítási részletezőn feltüntetett kártérítési limit,

A  biztosító mentesülését eredményező okok (pl.  közlési, 

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 fenálló adataiban változás következik  
be. A változások a Biztosítónak való  bejelentés  időpontjától hatályosak.  

 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, kárenyhítési és kármegelőzési 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 Filmforgatási  biztosítás, amennyiben azt bármelyik fél felmondja, a Biztosított az  
esedékes díjat nem fizeti  meg,  vagy ha az ÁSZF-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 Filmforgatási biztosítás ÁSZF-je további megszűnési módokat tartalmazhat. 


