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A Környezetszennyezési biztosítási szerződés (a továbbiakban szerződés,

vagy különös feltételek) a Groupama Biztosító Zrt. Vállalkozások Felelős-

ségbiztosításának Általános Szerződési Feltételei és Ügyféltájékoztató (to-

vábbiakban VFÁSZF vagy általános feltételek), az azt kiegészítő jelen külö-

nös feltételek, továbbá kiegészítő feltételek és/vagy záradékok, valamint az

ajánlatban, illetve kötvényben foglaltak alapján jön létre a biztosító, vala-

mint bármely személy (a továbbiakban szerződő) között.

Amennyiben a különös feltételek valamely kérdésben az általános feltéte-

lek rendelkezéseitől eltérnek, akkor

– amennyiben az eltérő rendelkezés együttesen alkalmazható, akkor a kü-

lönös feltételeket és az általános feltételeket együttesen kell alkalmazni;

– amennyiben a különös feltételek és az általános feltételek eltérő rendel-

kezései egymást kizárják, akkor a különös feltételeket kell alkalmazni.

Amennyiben a kiegészítő feltételek és/vagy záradékok valamely kérdésben

a különös feltételek vagy az általános feltételek rendelkezéseitől eltérnek,

akkor

– amennyiben az eltérő rendelkezés együttesen alkalmazható, akkor a

különös feltételeket és az általános feltételeket, valamint a kiegészítő

feltételt és/vagy záradékot értelemszerűen együttesen kell alkalmazni;

– amennyiben a kiegészítő feltétel és/vagy záradék és a különös feltételek,

valamint az általános feltételek eltérő rendelkezései egymást kizárják,

akkor a kiegészítő feltétel és/vagy záradék rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kérjük, olvassa el figyelmesen az általános feltételeket is!
Az általános és különös feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Pol-

gári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb hatályos ma-

gyar jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.

Az ajánlat, kötvény és az általános és különös feltételek a felek közti meg-

állapodás minden feltételét tartalmazzák, így a korábbi megállapodások,

nyilatkozatok hatályukat vesztik, és nem képezik jelen szerződés részét.

1. Biztosítási esemény

A jelen feltételek alkalmazása során biztosítási eseménynek minősül a bizto-

sított által a biztosított tevékenység vagy foglalkozás gyakorlása során kör-

nyezetet szennyező tevékenységgel (környezetszennyezéssel) okozott dolo-

gi és személyi sérüléses károk, melyek bekövetkezte előre nem látható, hir-

telen és váratlan, továbbá a normális üzemi folyamattól eltérő (balesetszerű)

eseményre vezethetők vissza, továbbá megtérítéséért a magyar jog szabályai

szerint a biztosított kártérítési felelősséggel tartozik, és amely nem minősül

kizárt tevékenységnek, illetve biztosítással nem fedezett kárnak.

Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító megtéríti a biztosítási

eseménnyel összefüggésben bekövetkező, az élet, testi épség és az egész-

ség személyiségi jog megsértése alapján felmerülő sérelemdíjat is.

2. Kizárások, biztosítással nem fedezett
események

A kizárások a személyiségi jog megsértése alapján felmerülő
sérelemdíj megfizetése iránti igényekre külön említés nélkül,
egyaránt vonatkoznak.

2.1. A jelen biztosítás kockázatviselési köre a Vállalkozások
Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételei és
Ügyféltájékoztatóban meghatározottakon túl nem terjed ki
az alábbiakra:

a. ha a biztosított a kárt nem környezetet szennyező tevé-
kenységgel okozza;

b. azon dolgokban keletkezett károkra, amelyek a környe-
zetszennyezést vagy környezetkárosodást előidézték;

c. a lassú, folyamatos vagy rendszeresen ismétlődő környe-
zetszennyezési vagy környezetkárosodási tevékenységből
eredő károkra;

d. a hulladéklerakók üzemeltetésével, a hulladék végleges
tárolásával vagy lerakásával kapcsolatos károkra;

e. a vegyszer felhasználásából vagy vegyszerhasználatból,
vegyszerszórásból eredő károkra;

f. a környezetvédelmi bírságból származó károkra;
g. bányakárra, illetve ezzel kapcsolatban felmerült károkra;
h. rétegvizekben okozott károkra, illetve ezzel kapcsolatban

felmerült károkra;
i. a vadállomány által okozott, továbbá állatok által tapo-

sással, lelegeléssel okozott károkra;
j. munkáltatói, gyakorlati képzést szervező tevékenység kö-

rében felmerülő, illetőleg az egyéb szervezett munkavég-
zés keretében természetes személy(ek) foglalkoztatásából
eredő olyan károkra, amelyek károsultja a munkavállaló
vagy a foglalkoztatott;

k. a gépjárművek, illetőleg munkagépek által a talajban tapo-
sással vagy növényi kultúrák letaposásával okozott károkra;

l. a védett fajokban és természetes élőhelyekben bekövet-
kezett károkra;

m. környezeti elemekben okozott károkra;
n. a biztosított közigazgatási jogi felelőssége körébe tartozó

bármely fizetési kötelezettségre (így különösen bírságra,
a környezeti állapot és minőség mérhető, jelentős és ked-
vezőtlen megváltozásából eredő kár felszámolásával és a
károkozást megelőző állapot helyreállításával, illetve a
károsodott környezeti elem felhasználásával nyújtott
szolgáltatás pótlásával/helyreállításával felmerült kiadá-
sokra költségekre;

o. vízi járművek, hajók, hajóépítő, hajójavító és hajóbontó
telepek üzemeltetéséből, illetve vízi járművek javításából,
összeszereléséből, üzembe helyezéséből eredő károkra;

p. vidámparkok és berendezésük építéséből, javításából,
üzemeltetéséből eredő károkra;

q. kikötők, száraz dokkok, rakpartok üzemeltetéséből eredő
károkra, kivéve Magyarország területén elhelyezkedő lé-
tesítmények, melyek nem kapcsolódnak tengeri- vagy
óceánjáró hajókhoz;

r. Magyarország területén kívüli sípályák és kiszolgáló egy-
ségeinek üzemeltetéséből eredő károkra;

s. hulladéklerakók, mentesítők és tárolók építéséből és üze-
meltetéséből eredő károkra, illetve mérgező anyagok, ve-
szélyes hulladékok, tárolásából, és bármilyen hulladék
végleges tárolásából eredő károkra;

t. gátak építéséből és üzemeltetéséből eredő károkra;
u. földfelszín alatti bányászati tevékenységből, kőfejtési te-

vékenységből, föld- és vízalatti bányák üzemeltetéséből
és ezekhez kapcsolódó tevékenységből eredő károkra;

v. alagútépítés során, beleértve a hozzá kapcsolódó földki-
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emelési munkák során bekövetkező vagy azokra visszave-
zethető károkra;

w. gázok, robbanó anyagok, bután metán, propán és más fo-
lyékony gázok előállításából, tárolásából és szállításából
eredő, illetve tűzijáték, lőszer, lőfegyver, gyújtókeverék,
lövedék, lőpor, nitroglicerin vagy más robbanószer vagy
annak alkatrészeinek vagy alapanyagainak gyártásából,
felhasználásából vagy tárolásából eredő károkra;

x. vegyszerhasználatból, vagy vegyszerszórásból eredő ká-
rokra;

y. földgáz és olaj előállításából, tárolásából, és/vagy adás-
vételével kapcsolatos tevékenységekből eredő károkra
(kitermelés, fúrás, előállítás, finomítás és/vagy továbbí-

tás, ide nem értve a benzinkutak üzemeltetését);
z. mezőgazdasági (szántóföldi, állattenyésztési, halászati,

beleértve a állatkertet vagy vadasparkot) és vadászati te-
vékenységből illetve vadállat, haszon- és hobbiállat tartá-
sából, gondozásából vagy ezen állatok által végzett bár-
milyen tevékenységből eredő károkra;

aa. szállítmányozási és fuvarozási tevékenységből eredő ká-
rokra;

ab. raktározási szolgáltatás esetén a raktározott dologban
okozott károkra;

ac. vasúti- és kötöttpályás közlekedési tevékenység folyta-
tásával vagy ilyen járművek vagy infrastruktúra üzemel-
tetésével okozott károkra.

4



5

KFF 1 – Területi hatály kiterjesztése Európára

Jelen kiegészítő feltétel alapján a biztosító kockázatviselésének területi ha-

tálya kiterjed az ajánlaton megjelölt kockázatok vonatkozásában Európa te-

rületén okozott, bekövetkezett károkra.

A Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződé-

si Feltételei és Ügyféltájékoztatóban, illetve a vonatkozó kü-

lönös feltételekben rögzítetteken túl, nem terjed ki a biztosí-

tó kockázatviselése:

– a biztosított külföldi székhelyű, telephelyű vállalkozásai-

nak (pl. fióktelep, leányvállalat) tevékenységéből eredő

kártérítési kötelezettségekre;

– azon kártérítési kötelezettség teljesítésére, mely tekinte-

tében a biztosítót a kár felmérésében, rendezésében, a

jogalap tisztázásában vagy egyéb – a kár rendezésével

kapcsolatos – kötelezettségének teljesítésében a külföldi

állam akadályozza.

A Magyarország területén kívül okozott, bekövetkezett károk

esetén a kártérítési limit csökken a biztosító azon költségei-

vel, melyek a kár felmérése, rendezése, a jogalap tisztázása,
jogi képviselet vagy egyéb – a kár rendezésével kapcsolatos –
kötelezettségének teljesítése érdekében merülnek fel.

KFF 4 – Alvállalkozók biztosítása

Jelen kiegészítő feltétel alapján a biztosító kockázatviselése kiterjed a biz-

tosított által, írásbeli szerződés alapján a szolgáltatás teljesítése érdekében

indokoltan igénybevett, bármely közreműködő személye (teljesítési segéd,

alvállalkozó, megbízott) által okozott kárra, melyért a biztosított kártérítési

felelősséggel tartozik.

Amennyiben a közreműködő személy rendelkezik a tevékenységére vonat-

kozó felelősségbiztosítási szerződéssel, a biztosító kockázatviselése kizáró-

lag a közreműködő személy biztosítási szerződése által nem fedezett ká-

rokra terjed ki.

Jelen kiegészítő feltétel alapján sem terjed ki a biztosító koc-
kázatviselése a közreműködő személy munkavállalóit ért, a
Munka Törvénykönyve szerinti munkabalesetből eredő kárté-
rítési igényekre.

KIEGÉSZÍTŐ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK
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Eltérés a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve
előzményszerződés esetén a korábban
alkalmazott Környezetszennyezési
Felelősségbiztosítás Különös Szerződési
Feltételeitől

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Groupama Biztosító Zrt.

környezetszennyezési felelősségbiztosításának korábbi felté-

teleitől, valamint a korábban alkalmazott szerződési gyakor-

lattól jelen feltételek több ponton eltérnek.

Ezeket az eltéréseket, valamint a biztosító mentesülésének, a
biztosító szolgáltatása korlátozásának feltételeit és a biztosí-
tási szerződésben alkalmazott kizárásokat az általános szer-
ződési feltétel figyelemfelhívó módon, félkövér betűtípussal
tartalmazza.
A jelen szerződési feltétel az egyes fejezetek sorrendiségé-
nek változásán túl az alábbi pontokban tér el a korábbi felté-
telektől:
– korábbi tevékenységre és szakmai tevékenységre vonatko-

zó kizárások egyesítésre kerültek a 2.1. pont kizárásaival.



Groupama Biztosító Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság
Cím: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C – Levelezési cím: 1380 Budapest, Pf. 1049 – Internet: www.groupama.hu
Telefon: +36 1 467 3500 – Fax: +36 1 361 0091
Társaság székhelye: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C – Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága: Cg. 01-10-041071


