Ympäristövahinkovakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: OP Vakuutus Oy, 1458359-3, Helsinki, Suomi

Tuote: Ympäristövahinkovakuutus

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat tuoteoppaassa, vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjassa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus on oltava sellaisella yrityksellä tai muulla yksityisoikeudellisella yhteisöllä, jonka toimintaan liittyy olennainen
ympäristövahingon vaara tai jonka toiminta yleisesti aiheuttaa haittaa ympäristölle. Vakuuttamisvelvollisuus koskee sellaisia toiminnan harjoittajia,
joilla on valtion ympäristöviranomaisen (AVI) myöntämä ympäristölupa tai Tukesin myöntämä vaarallisen kemikaalin tai räjähteen käsittelyä tai varastointia koskeva lupa. Vakuuttamisvelvollisuus ei koske öljyn tai öljytuotteiden varastointiin tai jakeluun, voiteluaineen valmistukseen, saastuneen alueen
puhdistukseen tai jätteen hyödyntämiseen liittyvää toimintaa, ellei toiminta muusta syystä edellytä ympäristölupaa tai ilmoitusta.
Ympäristövahinkovakuutusta säätelee 1.1.1999 voimaan tullut laki (N:o 81/1998) ympäristövahinkovakuutuksesta. Sen perusteella korvataan ympäristövahinkolain (1995) mukaiset vahingot, kun ympäristövahingon aiheuttaja jää tuntemattomaksi tai vahingon aiheuttaja on todettu maksukyvyttömäksi. Vahinkojen käsittely ja korvaaminen tapahtuu keskitetysti Ympäristövakuutuskeskuksessa.

Mitä vakuutus kattaa?
Vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettuja vahinkoja, kuten
vakuutetusta toiminnasta aiheutuneita ympäristövahinkoja
ja niistä johtuvia henkilö- ja esinevahinkoja

Mitä vakuutus ei kata?
Vakuutuksesta ei korvata ympäristövahinkoja, jotka voidaan korvata öljysuojarahastosta annetun lain mukaan.

torjunta- ja ennallistamiskustannuksia.
Korvauksia maksetaan enintään 5 miljoonaa euroa vahinkoa
kohden ja vuoden aikana yhteensä enintään 8,5 miljoonaa euroa.
Vahinkoa kärsineen luonnollisen henkilön omavastuu on 300 € ja
yrityksen tai yhteisön 3 000 €.

Onko vakuutusturvalle
mitään rajoitteita?
Vakuutuksesta ei korvata ennen 1.1.1999 aiheutuneita
ympäristövahinkoja.
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Missä vakuutusturva on voimassa?
Vakuutus on voimassa Suomessa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
•

Vakuutusta haettaessa tulee antaa oikeat tiedot, eli esimerkiksi tiedot yrityksen toimialoista ja liikevaihdosta.

•

Vakuutusyhtiölle tulee ilmoittaa, jos vakuutussopimusta tehtäessä annetuissa tai vakuutuskirjaan merkityissä tiedoissa on puutteita
tai on tapahtunut olennaisia muutoksia.

•

Korvausta haettaessa tulee antaa pyydetyt tiedot.

•

Vakuutusyhtiön antamia suojeluohjeita vahinkojen torjumisesta ja rajoittamisesta tulee noudattaa.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakuutusmaksu on maksettava eräpäivään mennessä. Erikseen voidaan sopia, maksetaanko vuosimaksu kerralla vai useammassa
erässä.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutus alkaa aikaisintaan siitä päivästä, kun sitä on haettu. Vakuutus päättyy, kun vakuutuksenottaja irtisanoo turvan. Myös vakuutusyhtiöllä on tietyissä tilanteissa oikeus irtisanoa vakuutusturva.

Miten irtisanon sopimuksen?
Voit irtisanoa vakuutuksen siirtyväksi toiseen vakuutusyhtiöön verkkopalvelussa tai toimittamalla muun kirjallisen irtisanomisilmoituksen vakuutusyhtiölle. Irtisanomisilmoitukseen on liitettävä todistus uuden vakuutuksen ottamisesta. Puhelimitse et voi irtisanoa
vakuutusta.

