Környezetszennyezési Felelősségbiztosítás (EIL-003-2017)

Milyen típusú biztosításról van szó?
A Környezetszennyezési Felelősségbiztosítás a biztosított telephelyen vagy telephely alatt lévő, újonnan létrejött
környezetszennyezésből eredő véletlen és váratlan károkra nyújt fedezetet, amelyekért a biztosított jogszabály alapján
felelősséggel tartozik.

Mire terjed ki a biztosítás?
Telephelyen belüli feltakarítási költségekre,
melyek
újonnan
létrejött
környezetszennyezésből erednek.
Telephelyen kívüli feltakarítási költségekre,
amelyet a telephelyen belüli, újonnan létrejött
környezetszennyezés elterjedése okozott.
Telephelyen belül vagy telephelyen kívül okozott
személyi sérülésre, vagy dologi kárra, amelyet
újonnan létrejött környezetszennyezés okozott.
Telephelyen belül lévő saját vagyonban
bekövetkező dologi károkra és feltakarítási
költségekre,
amely
újonnan
létrejött
környezetszennyezésből ered.
Biodiverzitásban okozott kárra.
Kárenyhítési költségekre.
Jogvédelmi költségekre.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
Meglévő, ismert környezetszennyezésből eredő
károkra
Elhagyott ingatlanra
Munkáltató felelősségre
Bírságra, büntetésre
Nukleáris kockázatokra
Azbeszt és/vagy ólom által okozott károkra

Milyen korlátozások vannak a biztosítási
fedezetben?
A biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem
haladhatja meg a biztosítási részletezőn
meghatározott kártérítési limitet.
Fedezet/kockázat szinten önrészesedés kerül
meghatározásra.
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Hol érvényes a biztosításom?
A biztosított telephelyen vagy biztosítási részletezőben kockázatviselési helyként megjelölt telephelyen felmerült
környezetszennyezéssel kapcsolatban.

•

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
-

-

A Biztosított (Szerződő) a szerződés megkötésekor vagy módosításakor köteles a Biztosítóval a valóságnak
megfelelően és legjobb tudomása szerint közölni minden olyan tényt vagy körülményt, amelyre nézve a Biztosító
kérdést tett fel, és amely a termékkel összefüggő kockázati körülményekre kihatással lehet. A Biztosított (Szerződő)
köteles ezen tények vagy körülmények változását a változás bekövetkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül a
Biztosítónak bejelenteni.
A Biztosított (Szerződő) köteles a közölt adatok ellenőrzését a Biztosító számára lehetővé tenni.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítási díjat biztosító által kiadott díjbekérőn megjelölt számlaszámra átutalással kell teljesíteni a biztosítási
részletezőn megadott ütemezés szerint.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A határozatlan tartamú biztosítási szerződést írásban, a biztosítási időszak végére lehet felmondani. A felmondási idő
30 (harminc) nap. Határozott tartamú biztosítási szerződés a szerződés lejáratakor szűnik meg.
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Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosító kockázatviselése az ajánlatnak a biztosítóhoz történő beérkezését követő nap 0 órakor kezdődik és 1
évig tart, feltéve, hogy a biztosítási szerződés utóbb létrejön.
A szerződő és a biztosító a fentiektől eltérő kockázatviselési kezdetben és lejáratban is megállapodhatnak.

