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A KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS
KÜLÖNÖS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI
(FUF/02/1403)

1. A kockázatviselés tárgya
1.1. A környezetszennyezési felelôsségbiztosítás keretében a
Biztosító – a szerzôdésben megállapított mértékben és feltételek
szerint – mentesíti a Biztosítottat olyan környezetveszélyeztetô
tevékenységgel (mulasztással) okozott károk megtérítése alól,
amelyekért a Biztosított a magyar magánjog szerint kártérítési
felelôsséggel tartozik, feltéve, hogy a kár bekövetkezte
1.1.1. elôre nem látható,
1.1.2. hirtelen, váratlan és balesetszerû volt, továbbá
1.1.3. a normális üzemi folyamattól eltérô eseményre volt
visszavezethetô.
1.2. Jelen feltétel alkalmazása szempontjából környezetveszélyeztetésnek minôsül az a tevékenység vagy mulasztás, amely
környezetkárosodást idéz elô. A környezetkárosodás a környezetben illetve valamely környezeti elemben (pl. föld, levegô, víz,
élôvilág) közvetlenül vagy közvetve bekövetkezô, mérhetô, jelentôs
kedvezôtlen változás.

2. A biztosítási szerzôdés hatálya
A felelôsségbiztosítás általános szerzôdési feltételei
(ÁSZF/Felelôsség/1403) 9.2. pontja az alábbiak szerint
módosul:
2.1. Idôbeli hatály
A Biztosító kockázatviselése a biztosítási szerzôdés hatálya
alatt okozott, bekövetkezett és a Biztosító részére a biztosítási szerzôdés megszûnését követô 30 napon belül bejelentett károkra terjed ki.

Ügyfélszolgálat:

3. Kizárások a kockázatviselés körébôl
3.1. A környezetszennyezési felelôsségbiztosítás, a felelôsségbiztosítás általános szerzôdési feltételeiben (ÁSZF/felelôsség/1403)
felsorolt eseteken kívül (11. pont) nem fedezi
3.1.1. magukban a környezetkárosodást elôidézô dolgokban
keletkezett kárt;
3.1.2. a lassú, folyamatos vagy rendszeresen ismétlôdô, továbbá
a nem hirtelen és elôre nem látható módon bekövetkezett
károkat;
3.1.3. az útrongálási és a növényi kultúrákban okozott
letaposási károkat;
3.1.4. vegyszerezéssel, vegyszerszórással okozott károkat;
3.1.5. hulladéklerakó vagy hulladéktároló mûködtetése során
okozott károkat;
3.1.6. a Biztosított szennyvíztelepe által okozott károkat;
3.1.7. azon károkat, amelyek abból erednek, hogy a Biztosított a
biztosítási szerzôdés kezdetét követôen földterületet szerzett
vagy földtulajdonhoz jutott és a szerzés idôpontjában már
fennállt a környezetszennyezés;
3.1.8. olyan károkat, amelyek az üzem mûködéséhez
elkerülhetetlen, szükséges környezeti beavatkozásból erednek. Ez
azonban nem vonatkozik arra az esetre, ha a Biztosított
bizonyítja, hogy környezeti beavatkozás idôpontjában a technika
állása szerint az ilyen jellegû károk lehetôségét nem kellett
ismernie;
3.1.9. a biztosítás hatályba lépése elôtt okozott károkat;
3.1.10. a bányakárt;
3.1.11. a talajvíz rétegének illetve annak talajvíz lefolyási,
áramlási viszonyaiban bekövetkezô károkat;
3.1.12. a termékfelelôsség körében okozott károkat;
3.1.13. a Biztosított alvállalkozói által okozott károkat;
3.1.14. a természeti (ökológiai) rendszerekben bekövetkezett
károkat (A természeti (ökológiai) rendszerek jelentik az élô
szervezetek, életközösségeik, valamint ezek élettelen
környezetének dinamikus és természetes egységét az 1996. évi
LIII. törvény szerint.);
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A jelen különös biztosítási feltételekben nem szabályozott
kérdésekben a Felelôsségbiztosítás általános biztosítási feltételeiben (ÁSZF/felelôsség/1403) foglaltak az irányadók.
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3.1.15. biológiai sokféleség felbomlásával okozott károkat
(A biológiai sokféleség az élôvilág változatosságát jelenti, amely
magában foglalja az élô szervezetek genetikai (fajon belüli), valamint a fajok és életközösségeik közötti sokféleséget és maguknak a természeti rendszereknek a sokféleségét az 1996. évi LIII.
törvény szerint.);
3.1.16. környezeti elem által nyújtott szolgáltatás kimaradásából, romlásából eredô károkat (Környezeti elem által nyújtott
szolgáltatás alatt értendô az 1995. évi LIII. törvény szerint a
környezeti elemnek más környezeti elem vagy társadalom (köz)
érdekében ellátott funkciója.).
4. A biztosítás díja

4.2. Kezdô vállalkozás esetén, az elsô lezárt üzletév elôtt,
tényleges árbevételi adat hiányában, a biztosítási évre vonatkozó tervezett árbevételt kell megadni.
5. A Biztosító mentesülése
5.1. A felelôsségbiztosítás általános feltételeiben
(ÁSZF/felelôsség/1403 24. pont) felsorolt eseteken kívül súlyosan
gondatlan károkozásnak minôsül, így a Biztosító mentesül
szolgáltatási kötelezettsége alól, ha a Biztosítottat jogszabályba,
illetve hatósági határozatba foglalt, a környezet védelmét szolgáló
elôírás súlyos megszegése vagy az azokban megállapított
határértékek túllépése miatt környezetvédelmi bírsággal
sújtották.

4.1. A környezetszennyezési felelôsségbiztosítási díj
számításához a Szerzôdô és/vagy a Biztosított a
szerzôdéskötést illetve a szerzôdés fordulóját megelôzôen
köteles megadni az általános szerzôdési feltételek 15.2.8.
pontjában felsorolt adatokat (továbbiakban: árbevétel).
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