Lagstadgad
miljöskadeförsäkring
PRODUKTBESKRIVNING

460146s 6.19

Gäller från 1.1.2017.

Den här produktbeskrivningen ger en överblick över ersättningsområdet för den lagstadgade miljöskadeförsäkringen.
Läs också igenom försäkringsvillkoren för i dem definieras innehållet av försäkringen. På försäkringen tillämpas
●●

försäkringsvillkoren för miljöskadeförsäkring YM 01.

Vad försäkras med den lagstadgade
miljöskadeförsäkringen?
Miljöskadeförsäkring är avsedd att täcka miljöskador som förorsakats inom tillståndspliktiga och riskbenägna branscher efter
1.1.1999. En skadelidande kan emellertid få skydd ur försäkringen
endast i sådana situationer då ersättning på grund av insolvens
inte kan tas ut av skadevållaren eller dennes ansvarsförsäkring
inte ersätter skadan eller om man inte har fått reda på vem skadevållaren är.
Den lagstadgade miljöskadeförsäkringen täcker endast skador
som förorsakats någon annan.
Försäkringen ersätter miljöskador förorsakade av bedriven verksamhet och därav följande person- och sakskador, ekonomiska
skador som är större än ringa samt kostnader för att avvärja och
återställa miljöskadan. Försäkringen ersätter inte skador som förorsakas skadevållaren.

förorenade områden eller tillgodogörande av avfall om det inte
på andra grunder krävs miljötillstånd
●●

sådana aktörer som ska lämna en förhandsanmälan med stöd
av förordningen om förhandsåtgärder för skydd av vatten.

Giltighetsområde, maximiersättning och självrisk
Miljöskadeförsäkringen gäller i Finland. Försäkringsbeloppet är 6
miljoner euro per skada och sammanlagt högst upp till 10 miljoner euro under ett år. Den skadelidandes självrisk är för fysiska
personer 300 euro och för sammanslutningar 3 000 euro.

Faktorer som inverkar på premien
Premien baserar sig på
●●

företagets bransch

●●

omfattningen av företagets verksamhet (omsättning utan
moms)

●●

hur riskbenägen verksamheten antas vara (riskklasserna 1–3).

Som premiegrund används den omsättning som hänför sig till den
försäkringsskyldiga verksamheten.

Vissa aktörer har försäkringsskyldighet

Handläggning och ersättning av skador

Försäkringsskyldiga

Instruktioner

Försäkringsskyldiga är privaträttsliga sammanslutningar
●●

i vilkas verksamhet det ingår en väsentlig risk för miljöskador
eller

●●

vars verksamhet kan orsaka eventuella olägenheter för miljön
och verksamhetsutövaren har något av följande tillstånd
●●

miljötillstånd som har beviljats av statens miljömyndighet
(RFV)

●●

av Säkerhets- och kemikalieverket (TUKES) beviljat tillstånd
för hantering eller lagring av farliga kemikalier eller sprängämnen.

Befriade från försäkringsskyldighet
Försäkringsskyldigheten gäller inte
●●

en privaträttslig sammanslutning som verkar med miljötillstånd som handlagts och beviljats av en kommunal miljöskyddsmyndighet

●●

verksamhet som omfattar upplagring eller distribution av olja
eller oljeprodukter, tillverkning av smörjmedel, sanering av

Då en skada upptäcks ska man genast försöka begränsa den och
avlägsna det som förorsakat skadan. Därefter ska man inleda avvärjning av följdskador och säkerställa att skadan inte längre kan
förorsaka tilläggsskador.

Ansökan om ersättning ur miljöskadeförsäkring
Handläggningen och ersättningen av skador sker i Miljöförsäkringscentralen.
Ett ersättningsyrkande ska riktas till Pohjola Försäkring eller Miljöförsäkringscentralen skriftligen senast inom tre år räknat från
det att den skadelidande har fått vetskap om att ersättningen inte
kan tas ut av den ersättningsskyldiga eller att man inte har fått
reda på vem den ersättningsskyldiga är.
Miljöförsäkringscentralen
Östersjögatan 11–13
00180 HELSINGFORS
tfn 040 450 4546

Behandling av personuppgifter
Pohjola Försäkring ska behandla kundernas personuppgifter i
enlighet med de bestämmelser som gäller samt på det sätt som
närmare beskrivs i dataskyddsklausulen och -beskrivningen. Kunden ska ges rekommendationen att ta del av den här dataskyddsinformationen. Dataskyddsklausulen och -beskrivningen finns
tillgängliga på nätsidan op.fi och Pohjola Försäkrings kundbetjäningsställen.

Ta kontakt
Nättjänster på adresserna
●●

op.fi

●●

a-vakuutus.fi

●●

Servicenummer för försäkringar
Pohjola Försäkring 010 253 0022 och
A-Försäkring 0304 0506

Samtal från inhemska abonnemang i det fasta nätet och från
finländska mobilabonnemang kostar 0,0835 euro/samtal + 0,167
euro/min. Priserna inkl. moms 24 %. Våra kundsamtal bandas
bl.a. för att säkerställa kvaliteten på kundbetjäningen. Läs mer
om ämnet på op.fi/datskydd.
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