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Försäkringsgivare är Pohjola Försäkring Ab, för vilken benämningen Pohjola Försäkring används nedan.

förändringen betalas. En sådan fareökande förändring kan t.ex.
vara en ändring av verksamhetsområdet eller annan verksamhet.
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Försäkringens tillämpningsområde

Pohjola Försäkrings ansvar inträder när Pohjola Försäkring eller
försäkringstagaren har lämnat in eller sänt ett godkännande svar
på den andra avtalspartens offert, om parterna inte särskilt har
avtalat om en annan tidpunkt.

Försäkringsvillkoren tillämpas på subsidiära miljöskadeförsäkringar som beviljas privaträttsliga sammanslutningar med stöd av
lagen om miljöskadeförsäkring (81/1998).
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Försäkringens innehåll

Om försäkringstagaren lämnat in eller sänt en skriftlig försäkringsansökan till Pohjola Försäkring, och om det är uppenbart att
Pohjola Försäkring skulle ha godkänt ansökan, ansvarar Pohjola
Försäkring även för försäkringsfall som inträffar efter det att ansökan lämnats in eller avsänts.

2.1 Miljöskadeförsäkringen ersätter en sådan miljöskada som avses i lagen om ersättning för miljöskador (737/1994) och som
i Finland utövad verksamhet har förorsakat i Finland, samt
kostnaderna för avvärjande av sådan skada och kostnaderna
för återställande av miljön i sitt ursprungliga skick på det sätt
som stadgats i lagen om miljöskadeförsäkring (81/1998).

En ansökan om försäkring eller ett godkännande svar som försäkringstagaren lämnat in eller sänt till Pohjola Försäkrings representant, anses ha lämnats in eller avsänts till försäkringsbolaget. Om
det inte är dokumenterat vid vilken tid på dygnet ett svar eller en
ansökan har lämnats in eller avsänts, anses detta ha skett klockan
24.00.

2.2 Försäkringen ersätter en miljöskada då ersättning inte kan
indrivas av försäkringstagaren och inte kan erhållas från en
ansvarsförsäkring som försäkringstagaren tecknat.
2.3 Försäkringen ersätter en miljöskada som har uppstått 1.1.1999
eller senare, då ett skriftligt yrkande framställts till Pohjola
Försäkring eller Miljöförsäkringscentralen under försäkringsperioden.
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Försäkringsperiod

Försäkringsavtalet görs för en försäkringsperiod. Försäkringsperioden är ett kalenderår. Då det rör sig om en försäkring som träder
i kraft mitt under året, sträcker sig den första försäkringsperioden
från den tidpunkt då försäkringen träder i kraft till utgången av
innevarande kalenderår. Försäkringen fortsätter därefter en försäkringsperiod i sänder, om inte försäkringstagaren eller försäkringsgivaren har sagt upp den i enlighet med punkt 10 i dessa
försäkringsvillkor.

2.4 Försäkringen ersätter inte sådana miljöskador som kan ersättas med stöd av lagen om oljeskyddsfonden.
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Pohjola Försäkrings ansvar inträder

Försäkringstagarens upplysningsplikt

3.1 Uppgifter som skall lämnas innan försäkringsavtalet
ingås
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Innan försäkringen beviljas skall försäkringstagaren ge riktiga och
fullständiga svar på de frågor som Pohjola Försäkring eller dess
representant ställer och som kan vara av betydelse för uppskattningen av Pohjola Försäkrings ansvar. Försäkringstagaren skall
dessutom under försäkringsperioden utan obefogat dröjsmål korrigera uppgifter som han har lämnat Pohjola Försäkring och som
han har konstaterat vara oriktiga eller bristfälliga.

Försäkringsavtalets giltighetstid

Försäkringsavtalet gäller, om inte annat bestämts nedan, en försäkringsperiod i sänder tills försäkringsskyldigheten enligt lagen
om miljöskadeförsäkring för sammanslutning upphör att gälla.
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Premie

Premien uträknas enligt de allmänna/särskilda premiegrunder
som Pohjola Försäkring tillämpar. I premiegrunderna ingår även
den andelen av kostnaderna för Miljöförsäkringscentralen som
Pohjola Försäkring på grundval av 6 § lagen om miljöskadeförsäkring svarar för.

3.2 Upplysningsplikt under försäkringsperioden
Försäkringstagaren skall utan dröjsmål meddela Pohjola Försäkring om väsentliga förändringar under försäkringsperioden i de
uppgifter som lämnats då försäkringsavtalet ingicks eller som antecknats i försäkringsbrevet, då det rör sig om förändringar som
innebär avsevärd fareökning och som Pohjola Försäkring inte kan
anses ha beaktat då avtalet ingicks.

Försäkringstagaren är skyldig att lämna Pohjola Försäkring uppgifter som är nödvändiga för beräkning av premien. Om dessa
uppgifter inte lämnas Pohjola Försäkring inom utsatt tid eller om
uppgifterna är felaktiga, har Pohjola Försäkring rätt att fastställa
premien till ett belopp som det anser skäligt.

Försäkringstagaren skall underrätta Pohjola Försäkring om sådana
förändringar senast i samband med att den premie som följer på
1

7.1 Betalning av premien

Premie

Premien skall betalas inom en månad från det att Pohjola Försäkring avsänt en faktura till försäkringstagaren. Försäkringstagaren
behöver dock inte betala den första premien före Pohjola Försäkrings ansvar inträder eller senare premier före försäkringsperioden börjar.

Pohjola Försäkring har rätt att ändra premien så att den motsvarar
förändringar i skadekostnaden eller kostnadsnivån.

Om försäkringstagarens betalning inte räcker till för att täcka alla
Pohjola Försäkrings premiefordringar, har försäkringstagaren rätt
att bestämma vilka premiefordringar som skall avkortas med betalningen.

Om Pohjola Försäkring ändrar försäkringsavtalet på ovan beskrivet sätt, sänder Pohjola Försäkring i samband med fakturan försäkringstagaren ett meddelande om hur premien eller de andra
avtalsvillkoren ändras. I meddelandet nämns att försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen. Ändringen träder i kraft
från ingången av den försäkringsperiod som närmast följer efter
det att meddelandet avsändes.
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10 Försäkringsavtalet upphör

Dröjsmål med premien

Om premien inte betalats senast inom den i punkt 7.1 avsedda
tiden, skall årlig dröjsmålsränta enligt den räntesats som avses i
4 § 3 mom. räntelagen betalas för dröjsmålstiden. Premien jämte
dröjsmålsräntor indrivs i utsökningsväg utan dom eller beslut
med beaktande av det som stadgats om utsökning av skatter och
avgifter.
Före verkställighetsåtgärder vidtas skall försäkringstagaren underrättas om den premie som indrivs och grunden för premien
samt att verkställighetsåtgärder vidtas, om försäkringstagaren inte
skriftligen inom 14 dagar efter att meddelandet har avsänts bestrider sin betalningsskyldighet. Om betalningsskyldigheten bestrids,
förutsätter verkställigheten ett domstolsbeslut.
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Ändring av avtalsvillkoren vid övergången till en ny
försäkringsperiod

10.1 Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen
Försäkringstagaren har rätt att senast tre månader före utgången
av försäkringsperioden säga upp försäkringen att överföras till ett
annat försäkringsbolag. Uppsägningen skall ske skriftligt och till
uppsägningsanmälan skall bifogas ett intyg över att en ny försäkring har tecknats.

10.2 Försäkringen upphör utan uppsägning
Försäkringen upphör utan uppsägning:
1. om den i lagen om miljöskadeförsäkring avsedda verksamheten som försäkringstagaren bedriver upphör;
2. om sammanslutningen upphör med sin verksamhet; eller
3. om försäkringsskyldigheten av annan orsak upphör.

Pohjola Försäkring har rätt att inför övergången till en ny försäkringsperiod ändra försäkringsvillkoren, premien och andra avtalsvillkor.

Försäkringstagaren skall underrätta Pohjola Försäkring skriftligt
om att försäkringsskyldigheten upphör. Försäkringen upphör en
månad efter det att meddelandet anlänt till Pohjola Försäkring.

Villkor och premier

10.3 Pohjola Försäkrings rätt att säga upp försäkringen

Pohjola Försäkring har rätt att ändra försäkringsvillkoren, premien
och andra avtalsvillkor, om grunden för ändringen är

Om Pohjola Försäkring upphör med den i lagen om miljöskadeförsäkring angivna verksamheten, har bolaget rätt att säga upp försäkringen så att den upphör i slutet av försäkringsperioden. Uppsägningen skall göras skriftligt senast tre månader före utgången
av försäkringsperioden.

●●

ny eller ändrad lagstiftning eller myndighetsföreskrift

●●

en oförutsedd förändring av omständigheterna (t.ex. internationell kris, exceptionell naturföreteelse, katastrofartad olycka).

10.4 Försummad premiebetalning
Försäkringen upphör utan särskilt meddelande vid utgången av
den försäkringsperiod för vilken premien inte i sin helhet betalats.
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