Confidential

WWW.ALLIANZ.HU

Felelősségbiztosítások

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS
HATÁLYOS
2021. 06. 23-tól

Különös biztosítási és záradéki
feltételek és
Ügyfél-tájékoztató

AHE-10501

Confidential

TARTALOMJEGYZÉK
Általános tudnivalók .................................................................................................................................................... 3
Fogalom meghatározások ....................................................................................................................................... 3
Környezetszennyezési felelősségbiztosítás - alapfedezet ..................................................................... 3
1. Biztosítási esemény ................................................................................................................................................. 3
2. Biztosítással nem fedezett károk/nem vagyoni sérelem .................................................................. 4
3. A biztosítási díj ........................................................................................................................................................... 4
4. A biztosító mentesülése ........................................................................................................................................ 5
5. Egyéb rendelkezések ............................................................................................................................................. 5
Záradékok .......................................................................................................................................................................... 5
Hulladékgazdálkodási záradék (IAS) ................................................................................................................ 5

AHE-10501

2/6

Confidential

A biztosítási alapfedezet – igény szerint, ha a kockázatvállalás során megismert információk alapján
lehetőség van rá, pótdíj ellenében – kiterjeszthető
(kibővíthető) a közigazgatási jogi felelősségre és a
hulladékgazdálkodási tevékenység során okozott
károkra/nem vagyoni sérelemre is.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Az Allianz Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság az Allianz SE-nek, Európa vezető és a világ egyik
legnagyobb biztosítócsoportjának tagja. Kapcsolatrendszere révén a nemzetközileg is élenjáró szaktudást és a hazai tapasztalatokat ötvözve szolgálja ki
ügyfelei növekvő és mind összetettebb igényeit. A
társaság ügyfelei kedvező, értékarányos árakat, korszerű szolgáltatásokat, értékeik védelmét, befektetéseik gyarapodását, teljes körű biztosítási kínálatot,
jogfolytonosságot és hosszú távú biztonságot találnak.
Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk Önnek környezetszennyezési felelősségbiztosítási termékünk jellemzőit.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
a) Környezet igénybevétele
a környezetben változás előidézése, a környezetnek vagy elemének természeti erőforráskénti
használata.
b) Környezetterhelés:
valamely anyag vagy energia közvetlen vagy közvetett kibocsátása a környezetbe;

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen dokumentum
együttesen tartalmazza a környezetszennyezési
felelősségbiztosítás különös biztosítási és záradéki
feltételekre vonatkozó ügyfél-tájékoztatót, valamint
a felelősségbiztosítás különös biztosítási feltételeit (a
továbbiakban együttesen: különös biztosítási feltételek).

c) Környezetszennyezés
a környezet valamely elemének a kibocsátási határértéket meghaladó terhelése.
d) A környezet elemei
a talaj, a levegő, a víz és az élővilág, valamint az
ember által létrehozott épített (mesterséges) környezet, továbbá ezek összetevői.

A biztosítási jogviszonyra vonatkozó teljes és részletes
szabályozást a felelősségbiztosítások közös kárbiztosítási feltételeit tartalmazó általános biztosítási feltételek, az egyes felelősségbiztosítási kockázatokra
vonatkozó különös, valamint a záradéki és a kiegészítő biztosítási feltételek (mint a kárbiztosítási szerződések szerződési feltételei) együttesen tartalmazzák,
amelyek rögzítik azt is, hogy milyen típusú dologi károkozás, illetve mely típusú személyiségi jogsértés esetén van a biztosítónak helytállási kötelezettsége.

e) Környezetkárosodás
a környezetben, illetve valamely környezeti elemben közvetlenül vagy közvetve bekövetkező, mérhető, jelentős kedvezőtlen változás, illetve
valamely környezeti elem által nyújtott szolgáltatás közvetlen vagy közvetett, mérhető, jelentős
romlása.
f) Környezeti elem által nyújtott szolgáltatás környezeti elemnek más környezeti elem vagy a társadalom (köz) érdekében ellátott funkciója.

A különös biztosítási feltételekben nem szabályozottakra az általános biztosítási feltételek, míg a különös biztosítási feltételek az általános biztosítási
feltételektől eltérő rendelkezése esetén a különös
biztosítási feltételek és kiegészítő biztosítási feltételek (záradékok) rendelkezései az irányadók.

A jelen különös biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és a szerződő fél
között az általános biztosítási feltételek és jelen
különös biztosítási feltételek alapján létrejött felelősségbiztosítási szerződésekre alkalmazni kell.

Az általános szerződési feltételeket az ajánlat (díjtájékoztató) egészíti ki, és teszi teljessé a felek között
létrejött felelősségbiztosítási szerződést.

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS - ALAPFEDEZET

A különös biztosítási feltételek értelmében biztosított
tevékenység a biztosítási szerződésben meghatározott, illetve utóbb, de még a károkozás/személyiségi
jogsértés időpontját megelőzően az adatközlőn (díjtájékoztatón) bejelentett és a biztosító által fedezetbevont szolgáltatás.
A jelen különös biztosítási feltételek értelmében a
biztosító kockázatviselése az alapfedezetben a
biztosított polgári jogi kártérítési felelősségére nyújt
fedezetet, és ezzel összhangban a fedezetből kizártak a közigazgatási jogi felelősség körébe eső károk
és költségek.
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1. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY
1.1. A jelen különös biztosítási feltételek alkalmazása
során biztosítási eseménynek minősül a biztosított
által
− hirtelen,
− váratlan,
− előre nem látható környezetszennyezéssel, illetve
környezet igénybevételével vagy terhelésével
(környezetveszélyeztető tevékenység) olyan másnak okozott kár/személyi sérüléses (élet, testi ép-
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−
−
−

h) a vad- és haszonállat-tartói tevékenység folytatásával okozott károkra, nem vagyoni sérelemre,

ség, egészség megsérülésével járó) nem vagyoni
sérelem, amely
a normál üzemi módtól eltérő eseményre vezethető vissza, és
amely megtérítéséért a magyar polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik,
és amely nem minősül kizárt kockázatnak, illetve
biztosítással nem fedezett kárnak/nem vagyoni sérelemnek.

a vadállomány által okozott, továbbá állatok
által taposással, lelegeléssel okozott károkra,
nem vagyoni sérelemre,

j)

(i) a járművek, munkagépek által nem baleseti
jellegű útrongálási károkra/nem vagyoni sérelemre;
(ii) járművek, munkagépek által okozott nem
baleseti jellegű, a mesterséges tereptárgyakban
okozott károkra/nem vagyoni sérelemre;

1.2. A biztosító helytállási kötelezettsége csak akkor
áll fenn, ha az 1.1. pontban felsorolt valamennyi
feltétel fennáll.

k) (iii) a kár baleseti jellegére tekintet nélkül járművek, munkagépek használata során a talaj vagy
növényi kultúrák letaposásából származó károkra/nem vagyoni sérelemre,

1.3. Az általános biztosítási feltételek szerinti „környezetszennyezéssel illetve környezet igénybevételével vagy terhelésével okozott károkra” vonatkozó
különös kizárás a jelen különös biztosítási feltételek
alapján létrejött környezetszennyezési felelősségbiztosításra nem vonatkozik.

l)

1.4. Jelen különös biztosítási feltételek értelmében a
biztosítási fedezet kiterjed a gondatlanságból elkövetett környezetkárosítás bűncselekménye miatt bekövetkezett az 1.1 pontban meghatározottak szerinti
személyi sérüléses nem vagyoni sérelemre. A Vállalati
felelősségbiztosítások általános biztosítási feltételei
közül a szerződő/biztosított, továbbá a szerződő/biztosított érdekkörében eljáró személy(ek) által
elkövetett bűncselekményből származó károkra vonatkozó kizárás kizárólag jelen visszaírás terjedelmében hatályát veszti.

a biztosított közigazgatási jogi felelőssége körébe tartozó károkra, nem vagyoni sérelemre és
költségekre, 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 kiadásokra, költségekre,

m) a védett fajokban és természetes élőhelyekben
bekövetkezett károkra a 2004/35 EU irányelv és
A környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. Törvény alapján,
n) a biztosított, vagy a biztosított érdekkörében
eljáró személy által bűncselekménnyel okozott
károkra, nem vagyoni sérelemre, ide nem értve
az 1.4 pontban meghatározott esetet,

2. BIZTOSÍTÁSSAL NEM FEDEZETT
KÁROK/NEM VAGYONI SÉRELEM

o) a légi, vízi-, vasúti- és kötöttpályás közlekedési
tevékenység folytatásával vagy ilyen járművek
üzemeltetésével okozott károkra, nem vagyoni
sérelemre,

A biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed ki:

p) építési-szerelési tevékenységgel okozott károkra,
nem vagyoni sérelemre,

a) folyamatos környezetszennyezéssel okozott
károkra, nem vagyoni sérelemre,

q) útkezelői, útkarbantartói kötelezettség elmulasztásával okozott károkra, nem vagyoni sérelemre,

b) a bányakárra, illetve ezzel kapcsolatban felmerült nem vagyoni sérelemre,

r) bármely közüzemi szolgáltatással, így különösen, de nem kizárólagosan víz, gáz, elektromos
áram, távhőszolgáltatás és csatornaszolgáltatási tevékenységgel, okozott károkra/nem vagyoni
sérelemre.

c) a rétegvizekben okozott károkra, illetve ezzel
kapcsolatban felmerült nem vagyoni sérelemre,
d) magukban a szennyezést okozó dolgokban
okozott károkra,
e) a biztosított saját telephelyén bekövetkezett
kárra, nem vagyoni sérelemre

3. A BIZTOSÍTÁSI DÍJ

f) munkáltatói, szakirányú oktatást folytatók tevékenysége körében felmerülő, illetőleg az egyéb
szervezett munkavégzés keretében természetes
személy(ek) foglalkoztatásából eredő olyan károkra, nem vagyoni sérelemre, amelyek károsultja/sérelmet szenvedett fél a munkavállaló vagy
a foglalkoztatott,

Jelen különös biztosítási feltételek alkalmazása során
a biztosítás díjalapja a biztosított által nyújtott szolgáltatásból származó éves nettó árbevétel
a) teljes tárgyévi - biztosítási évfordulótól biztosítási
évfordulóig tartó időszakra vonatkozó - értéke (határozatlan tartamú biztosítás esetén)
b) a biztosítási időszakra eső értéke (határozott tartamú biztosítás esetén).

g) a biztosított által növényvédő szerek, mezőgazdasági kemikáliák felhasználásával, környezetbe juttatásával okozott károkra, nem vagyoni
sérelemre,
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4. A BIZTOSÍTÓ MENTESÜLÉSE
Jelen különös biztosítási feltételek alkalmazása során
súlyosan gondatlan magatartásnak minősül különösen, ha a biztosított vagy akinek a magatartásáért
felelősséggel tartozik

−

a) jogosultsághoz (engedély, nyilvántartásba
vétel, bejelentés stb.) kötött tevékenységet jogosultság nélkül vagy az abban meghatározott
feltételek hiányában végzett,
b) a kárt/nem vagyoni sérelmet hatáskörének,
feladatkörének túllépésével okozta,
c) a jogszabályban, egyéb előírásban meghatározott személyi és/vagy tárgyi feltételek hiányában végezte a tevékenységét,
d) a kárt/nem vagyoni sérelmet ittas állapotban
vagy bódulatot keltő szer hatása alatt, ezzel az
állapotával összefüggésben okozta, vagy ez az
állapota a kár/nem vagyoni sérelem bekövetkezésében közrehatott,
e) a kárt/nem vagyoni sérelmet a kármegelőzési,
kárenyhítési kötelezettségek, foglalkozási, balesetvédelmi vagy egyéb kármegelőzési / kárenyhítési szabály súlyos megsértésével okozta,
vagy ezen szabályok ismétlődő vagy folyamatos megsértésével összefüggésben okozta.

(ii) járművek, munkagépek által okozott nem
baleseti jellegű, a mesterséges tereptárgyakban okozott károkra/nem vagyoni sérelemre;
(iii) a kár baleseti jellegére tekintet nélkül, járművek, munkagépek használata során a talaj
vagy növényi kultúrák letaposásából származó
károkra/nem vagyoni sérelemre,
(iii) a biztosított, vagy a biztosított érdekkörében eljáró személy által bűncselekménnyel
okozott károkra, nem vagyoni sérelemre, ide
nem értve az 1.4 pontban meghatározott esetet,

5.2. Eltérés a jogszabályban előírtaktól
A jelen különös biztosítási feltételekben a biztosító
mentesülésének esetei a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvénytől eltérően, szélesebb
körben kerültek kikötésre. A biztosító mentesülése a
biztosított mellett az olyan személy súlyosan gondatlan magatartása következtében is bekövetkezik, akinek a magatartásáért a biztosított felelőséggel
tartozik.

ZÁRADÉKOK
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ZÁRADÉK (IAS)

5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. A jelen Hulladékgazdálkodási záradék a Környezetszennyezési Felelősségbiztosítás megkötése
esetén alkalmazható.

5.1. Eltérés a korábbi szerződéses feltételektől
5.1.1. Szerkezeti változtatás
A különös biztosítási feltétek részét képezi a záradékok szövege is azzal, hogy a biztosítási fedezet kifejezetten csak akkor terjed ki rájuk, ha ebben a felek
írásban kifejezetten megállapodnak.

2. Jelen záradék értelmében a biztosító helytállási
kötelezettsége – a felek erre irányuló írásbeli megállapodása esetén, pótdíj fizetése ellenében –
kiterjed jelen záradék szerinti biztosítási eseménynek minősülő károkra/nem vagyoni sérelemre.

5.1.2. A biztosítási fedezet kibővült

3. Biztosítási esemény

A különös biztosítási feltételek értelmében a biztosítási
fedezet kiterjed a gondatlanságból elkövetett környezetkárosítás bűncselekménye miatt bekövetkezett az
1.1 pontban meghatározottak szerinti személyi sérüléses nem vagyoni sérelemre. A Vállalati felelősségbiztosítások általános biztosítási feltételei közül a
szerződő/biztosított, továbbá a szerződő/biztosított
érdekkörében eljáró személy(ek) által elkövetett bűncselekményből származó károkra vonatkozó kizárás
kizárólag jelen visszaírás terjedelmében hatályát
veszti.

3.1. Jelen záradék értelmében biztosítási események
minősül
-

5.1.3. Pontosításra kerültek az alábbi kizárások a
biztosítási feltételekben:
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-

környezetszennyezéssel vagy a környezet igénybevételével, vagy terhelésével

-

olyan másnak okozott károk/személyi sérüléses
nem vagyoni sérelem bekövetkezése, amely

-

kár megtérítéséért/ sérelemdíj megfizetéséért a
magyar jog szabályai szerint felelősséggel tartozik,

-

A biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed ki
− (i) a járművek, munkagépek által nem baleseti
jellegű útrongálási károkra/nem vagyoni sérelemre;

a biztosítási szerződésben meghatározott biztosított tevékenységként feltüntetett hulladékgazdálkodási tevékenységgel összefüggésben felmerülő

és amely nem minősül kizárt kockázatnak, illetve
biztosítással nem fedezett kárnak/nem vagyoni sérelemnek.

3.2. A jelen záradék alapján a Vállalati felelősségbiztosítások általános biztosítási feltételei az alábbiak
szerint módosulnak:
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Felelősségbiztosítások - Általános biztosítás feltételeiben szereplő kizárás, mely szerint a biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed ki a hulladékok
tárolásával, újrahasznosításával, megsemmisítésével
és szállításával kapcsolatos károkra (hulladékgazdálkodás) a biztosítási szerződésben meghatározott
biztosított tevékenység vonatkozásában hatályát
veszti.

a) radioaktív, azbesztet tartalmazó hulladékkal öszszefüggésben bekövetkezett kár/nem vagyoni sérelem;
b) azon károkra/nem vagyoni sérelemre, melyek
abból erednek, hogy nem a hulladék jellegének
megfelelő járművel, vagy nem a hulladék jellegének és állagának megfelelő csomagolásban történt a szállítás, vagy tárolás;
c) biztosított tevékenységen kívül bármilyen más
tevékenységgel kapcsolatos kárigényekre/nem
vagyoni sérelemre;
d) hatósági/hivatali jogkörben végzett tevékenységekre, bármilyen szabályozó, engedélyező, ellenőrző jogkörben végzett tevékenységre, valamint
ezekből eredő igényekre;
e) végleges hulladéklerakó üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységekkel összefüggésben bekövetkezett károkra/nem vagyoni sérelemre;
f) járművek üzemeltetésével okozott károkra/nem
vagyoni sérelemre, ide nem értve a jármű üzemeltetése során a kezelt hulladék által okozott károkat/nem vagyoni sérelmeket.

4. Biztosító kockázatviselésének kezdő napja
4.1. Jelen záradék alkalmazásában, amennyiben a
biztosított jogszabály által előírt a biztosított tevékenység végzésére való jogosultság feltételét (engedély,
hatósági nyilvántartásba vétel, bejelentés stb.) a biztosítási szerződés megkötésekor még nem teljesíti a
biztosított tevékenységre vonatkozóan a biztosító
kockázatviselésének első napja a hatósági jogkörben
eljáró környezetvédelmi hatóság által a biztosított
tevékenység folytatására és végzésére vonatkozó
engedély megadásának napja.
4.2. A biztosított tevékenység végzésére már jogosultsággal rendelkező biztosított esetében a kockázatviselés kezdő napjára az általános biztosítási feltételek
rendelkezései az irányadók.

6. A biztosító mentesülése
Jelen záradék alkalmazása során a biztosító a környezetszennyezési felelősségbiztosítás különös biztosítási
feltételeiben meghatározott okok miatt mentesülhet.

4.3. A biztosítási fedezet csak az engedélyezett tevékenységre, az engedély szerinti előfeltételek teljesítése
mellett érvényes.

7. Egyéb rendelkezések
Jelen záradékban nem szabályozottak vonatkozásában a Vállalati felelősségbiztosítások általános biztosítási feltételeinek és a környezetszennyezési
felelősségbiztosítás különös biztosítási feltételeinek
rendelkezései az irányadók.

5. A biztosítással nem fedezett károk/kizárt nem
vagyoni sérelmek
A Vállalati felelősségbiztosítás általános biztosítási
feltételeiben és a Környezetszennyezési felelősségbiztosítás különös biztosítási feltételeiben megfogalmazott kizárásokon túlmenően a biztosító helytállási
kötelezettsége nem terjed ki
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