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ZÁRADÉK VÁLLALATI VÍZI CLNI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSHOZ  

FEDEZET KITERJESZTÉSE A KÖRNYEZETSZENNYEZÉSSEL OKOZOTT KÁROKRA (IA9) 
 
 

1. Jelen záradék alapján a biztosítási fedezet - a felek 
erre vonatkozó írásbeli megállapodása esetén 
pótdíj megfizetése ellenében –kiterjed a biztosítási 

szerződésben meghatározott vízi jármű belvízi 
hajózás során előre nem látható környezet-
szennyezéssel illetve környezet igénybevételével 
okozott és a normál üzemi módtól eltérő eseményre 
visszavezethető azon károkra/nem vagyoni 
sérelmekre, amelyek a Vállalati vízi CLNI 

felelősségbiztosítás különös biztosítási feltételei 
szerint biztosítási eseménynek minősülnek.  

 
2. Jelen záradék értelmében az általános és különös 

biztosítási feltételek azon kizárása, mely szerint a 
biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed ki a 
biztosított által környezetszennyezéssel okozott 

károkra/nem vagyoni sérelemre jelen záradék által 
meghatározott körben hatályát veszti. 

 
3. A fenti biztosítási fedezet körébe beleértendők azok 

a károk/nem vagyoni sérelmek is, amelyekért a 
biztosított a vonatkozó nemzetközi egyezmények 
értelmében felelősséggel tartozik, valamint a 

biztosított vízi jármű roncseltávolítása során olaj 
vagy bármilyen szennyező anyag felszabadulása 
által a folyóban okozott környezetszennyezési kár.  

 
4. A biztosító helytállási kötelezettsége az általános és 

különös biztosítási feltételekben 

meghatározottakon túlmenően nem terjed ki 

a) a biztosított által növényvédőszerek, 
mezőgazdasági kemikáliák felhasználásával, 

kiszórásával, kijuttatásával okozott károkra/nem 
vagyoni sérelemre,  

b) lassú, folyamatos vagy rendszeresen ismétlődő 

környezetszennyezési kár,  

c) magukban a szennyezést okozó, előidéző 

dolgokban okozott kár,  

d) a normális üzemi folyamatok, tevékenység által 
okozott kár,  

e) a nem hirtelen, váratlan, balesetszerűen 

bekövetkezett kár,  a biztosított közigazgatási jogi 
felelőssége körébe tartozó károk és költségek, így 
különösen a környezeti állapot és minőség mérhető, 
jelentős és kedvezőtlen megváltozásából eredő kár 

felszámolásával és a károkozást megelőző állapot 
helyreállításával, illetve a károsodott környezeti 
elem által nyújtott szolgáltatás 
pótlásával/helyreállításával felmerült kiadások, 
költségek,  

f) a védett fajokban és a természetes élőhelyekben 

bekövetkezett károk,  

g) építési, szerelési tevékenységgel okozott károk, 

h) veszélyes áruk és szennyező anyagok szállításával 

összefüggésben felmerült károkra 
 

5. A jelen záradékban nem érintett kérdésekben a 
felelősségbiztosítások általános biztosítási feltételei 

és a Vállalati vízi CLNI felelősségbiztosítás különös 
biztosítási feltételei az irányadók.  
 

Allianz Hungária Zrt. 
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