Miljöskadeförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Pohjola Försäkring Ab, 1458359-3,
Helsingfors, Finland

Produkt: Miljöskadeförsäkring

Fullständiga uppgifter som ska ges innan avtalet ingås och uppgifter om produkten i anslutning till avtalet finns i produktguiden, försäkringsvillkoren
och försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring är det fråga om?
Den lagstadgade miljöskadeförsäkringen ska tecknas av ett sådant företag eller annat privaträttsligt samfund, i vars verksamhet det ingår en väsentlig
risk för miljöskador eller vars verksamhet allmänt förorsakar olägenheter för miljön. Försäkringsskyldigheten gäller sådana verksamhetsutövare, som
har ett miljötillstånd som beviljats av statens miljömyndighet (AVI) eller ett tillstånd av Tukes som gäller hantering eller lagring av farliga kemikalier
eller sprängladdningar. Försäkringsskyldigheten gäller inte verksamhet i anslutning till lagring eller distribution av olja eller oljeprodukter, tillverkning
av smörjmedel, rengöring av förorenade områden eller utnyttjande av avfall, om verksamheten inte av någon annan orsak förutsätter miljötillstånd
eller anmälan.
Miljöskadeförsäkringen regleras av lagen om miljöskadeförsäkring (nr 81/1998) som trädde i kraft 1.1.1999. Utifrån den ersätts skador som avses i
lagen om ersättning för miljöskador (1995), då den som vållat miljöskadan förblir okänd eller befunnits vara insolvent. Handläggningen och ersättningen av skador sker i Miljöförsäkringscentralen.

Vad ingår i försäkringen?
Försäkringen ersätter skador som förorsakats någon annan,
såsom

Vad ingår inte i försäkringen?
Ur försäkringen ersätts inte miljöskador, som kan ersättas
utifrån lagen om oljeskyddsfonden.

miljöskador som förorsakats av försäkrad och därav beroende person- och sakskador
kostnader för att förebygga och avhjälpa.
Ersättning betalas högst 5 miljoner euro per skada och totalt
under ett år högst 8,5 miljoner euro. Självrisken för en skadelidande fysisk person är 300 euro och i ett företag eller samfund
3 000 euro.

Finns det några begränsningar av
vad försäkringen täcker?
Försäkringen ersätter inte miljöskador som förorsakats före
1.1.1999.
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Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i Finland.

Vilka är mina skyldigheter?
•

Vid ansökan om försäkring ska ges korrekta uppgifter, det vill säga uppgifter om exempelvis företagets branscher och omsättning.

•

Försäkringsbolaget ska underrättas, om det skett några väsentliga förändringar eller om det finns brister i uppgifter som getts då
försäkringsavtalet ingicks eller som antecknats i försäkringsbrevet.

•

Vid ansökan om ersättning ska begärda uppgifter uppges.

•

De säkerhetsföreskrifter som försäkringsbolaget utfärdat för att avvärja och begränsa skador ska iakttas.

När och hur ska jag betala?
Premien ska betalas senast på förfallodagen. Separat kan avtalas om årspremien betalas på en gång eller i flera poster.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen börjar gälla tidigast den dag då den har sökts. Försäkringen upphör när försäkringstagaren säger upp skyddet. Också
försäkringsbolaget har i vissa fall rätt att säga upp försäkringsskyddet.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan säga upp försäkringen så att det övergår till ett annat försäkringsbolag via nättjänsten eller genom att lämna någon annan
skriftlig uppsägningsanmälan till försäkringsbolaget. Meddelandet om uppsägning ska åtföljas av ett intyg över att en ny försäkring
tecknats. Du kan inte säga upp försäkringen per telefon.

