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Voimassa 1.1.2017 alkaen.

Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan lakisääteisen ympäristövahinkovakuutuksen korvauspiiristä.
Tutustu myös vakuutusehtoihin, sillä niissä määritellään vakuutuksen sisältö. Tähän vakuutukseen sovelletaan
●●

●●

ympäristövahinkovakuutuksen vakuutusehtoja YM 01.

sellaisia toiminnan harjoittajia, joilla on ennakkoilmoitusvelvollisuus vesien suojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä
annetun asetuksen perusteella.

Mitä lakisääteisellä ympäristövahinkovakuutuksella
vakuutetaan?

Voimassaoloalue, enimmäiskorvausmäärä ja
omavastuu

Ympäristövahinkovakuutus kattaa luvanvaraisilla ja riskialttiilla
toimialoilla 1.1.1999 jälkeen aiheutettuja ympäristövahinkoja.
Vahingonkärsinyt voi saada vakuutuksesta turvaa kuitenkin vain
tilanteissa, joissa korvausta ei saada vahingonaiheuttajalta maksukyvyttömyyden vuoksi, vahingonaiheuttajan vastuuvakuutus ei
korvaa vahinkoa tai vahingonaiheuttajaa ei ole saatu selville.

Ympäristövahinkovakuutus on voimassa Suomessa. Vakuutusmäärä on 6 miljoonaa euroa vahinkoa kohden ja yhteensä enintään 10 miljoonaa euroa vuoden aikana. Vahinkoa kärsineen omavastuu on luonnollisten henkilöiden osalta 300 euroa ja yhteisöjen
osalta 3 000 euroa.

Lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus kattaa vain toiselle aiheutettuja vahinkoja.
Vakuutuksesta korvataan harjoitetusta toiminnasta aiheutuva ympäristövahinko ja siitä johtuva henkilö- ja esinevahinko, vähäistä
suurempi taloudellinen vahinko sekä ympäristövahingon torjunta- ja ennallistamiskustannukset. Vakuutus ei korvaa vahingonaiheuttajalle aiheutuneita vahinkoja.

Tietyillä toimijoilla on vakuuttamisvelvollisuus
Vakuuttamisvelvolliset
Vakuuttamisvelvollisia ovat yksityisoikeudelliset yhteisöt
●●

joiden toiminnassa on olennainen ympäristövahingon vaara tai

●●

joiden toiminnasta on mahdollisesti haittaa ympäristölle ja toiminnan harjoittajalla on jokin seuraavista luvista

●●

yrityksen toimialaan

●●

yrityksen toiminnan laajuuteen (arvonlisäveroton liikevaihto)

●●

toiminnan oletettuun riskialttiuteen (riskiluokat 1-3).

Maksuperusteena käytetään sitä liikevaihtoa, joka kohdistuu vakuuttamisvelvolliseen toimintaan.

Vahinkojen käsittely ja korvaaminen
Toimintaohjeet
Heti vahingon havaitsemisen jälkeen on pyrittävä rajoittamaan
tapahtunutta vahinkoa ja poistamaan vahinkotapahtuman aiheuttaja. Tämän jälkeen on aloitettava jälkivahinkojen torjunta ja
varmistettava, ettei vahingosta aiheudu enää lisävahinkoja.

Valtion ympäristöviranomaisen (AVI) myöntämä ympäristölupa

Korvauksen hakeminen ympäristövahinkovakuutuksesta

●●

Turvatekniikan keskuksen (TUKES) myöntämä vaarallisen
kemikaalin tai räjähteen käsittelyä tai varastointia koskeva
lupa.

Vahinkojen käsittely ja korvaaminen tapahtuu keskitetysti Ympäristövakuutuskeskuksessa.

Vakuuttamisvelvollisuus ei koske

●●

Vakuutusmaksu perustuu

●●

Vakuuttamisvelvollisuudesta vapautetut
●●

Vakuutusmaksuun vaikuttavat tekijät

kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelemän ja ratkaiseman ympäristöluvan perusteella toimivaa yksityisoikeudellista yhteisöä
öljyn tai öljytuotteiden varastointiin tai jakeluun, voiteluaineen valmistukseen, saastuneen alueen puhdistukseen tai jätteen hyödyntämiseen liittyvää toimintaa, ellei toiminta muusta
syystä edellytä ympäristölupaa

Korvausvaatimus on esitettävä OPlle tai Ympäristövakuutuskeskukselle kirjallisesti viimeistään kolmen vuoden kuluessa siitä,
kun vahinkoa kärsinyt on saanut tietää siitä, että korvausta ei saada perittyä korvausvelvolliselta tai että korvausvelvollista ei ole
saatu selville.
Ympäristövakuutuskeskus
Itämerenkatu 11-13
00180 HELSINKI
Puh. 040 450 4546

Ota yhteyttä
Verkkopalvelut sivulla
●●

op.fi

●●

a-vakuutus.fi

●●

Vakuutusten palvelunumerot OP 0303 0303 ja
A-Vakuutus 0304 0506

Puhelu maksaa kotimaisesta kiinteän verkon lankaliittymästä ja
matkapuhelinliittymästä 0,0835 euroa/puhelu + 0,12 euroa/min.
Hinnat sis. alv 24 %. Turvallisen vakuutusasioinnin vuoksi puhelut
nauhoitetaan.

OP Vakuutus Oy, Gebhardinaukio 1, 00013 OP, kotipaikka Helsinki, päätoimiala vakuutustoiminta. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin, Y-tunnus 1458359-3.
A-Vakuutus Oy, Gebhardinaukio 1, 00013 OP, kotipaikka Helsinki, päätoimiala vakuutustoiminta. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin, Y-tunnus 1715947-2.

