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Tuote: Ympäristövahinkovakuutus

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot löydät vakuutuskirjasta ja vakuutusehdoista.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Ympäristövahinkovakuutus on toissijainen vakuutus, joka kattaa Suomessa harjoitetusta toiminnasta aiheutuneita ympäristövahinkoja sekä
tällaisen vahingon torjuntakustannuksia ja vahingoittuneen ympäristön ennalleen saattamisesta aiheutuneita kustannuksia silloin, kun
korvausta ei saada täysimääräisesti perityksi vahingosta vastuussa olevalta korvausvelvolliselta suoraan tai tämän vastuuvakuutuksesta tai
korvausvelvollista ei ole saatu selvitettyä.

Mitä vakuutus kattaa?

Mitä vakuutus ei kata?

Vakuutus kattaa ympäristövahingon, joka on tietyllä
alueella harjoitetusta toiminnasta ympäristössä aiheutunut
Veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta
Melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai hajusta tai
Muusta vastaavasta häiriöstä

Ympäristövahinkoa, joka korvataan jonkun muun lain tai
sopimuksen mukaan
Ympäristövahinkoa, joka on aiheutunut alueella, jolla
toimintaa harjoitetaan

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
Ympäristövahingosta aiheutuvan kohtuullisen häiriön
sietämisvelvollisuus

Vakuutuksesta korvataan
Henkilö- ja esinevahingot
Vähäistä suuremmat taloudelliset vahingot (jos vahinko on aiheutettu rikoksella, myös vähäiset vahingot
korvataan)

Jos vahinkoa kärsinyt on myötävaikuttanut vahingon
syntyyn, voidaan korvausta alentaa tai evätä kokonaan
Vahinkoa kärsineen omavastuu yksityishenkilön osalta
on 300 euroa ja oikeushenkilön osalta 3.000 euroa

Pilaantuneen alueen saattaminen ennalleen
Vahingontorjuntakustannuksia ja viranomaiselle aiheutuneita kustannuksia
Enimmäiskorvausmäärät
Enimmäiskorvausmäärä yhdestä vakuutustapahtumasta on 6 miljoonaa euroa
Enimmäiskorvausmäärä kahdesta tai useammasta saman vakuutuskauden aikana ilmoitetusta vakuutustapahtumasta on yhteensä 10 miljoonaa euroa

Missä vakuutus on voimassa?
Suomessa

Mitkä ovat velvoitteeni?
Sopimusta tehtäessä antaa oikeat tiedot vakuutettavasta toiminnasta
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Maksaa vakuutusmaksu ajallaan

Ilmoittaa viipymättä virheellisistä, puutteellisista tai
muuttuneista vakuutukseen liittyvistä tiedoista

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakuutusyhtiö (tai vakuutusedustaja) lähettää vakuutusmaksulaskun joka tulee maksaa eräpäivänä laskussa ilmoitetulle pankkitilille.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutusturva alkaa, kun vakuutuksenottaja ja vakuutusyhtiö sopivat vakuutuksen alkamisesta ja on voimassa toistaiseksi
Vakuutusturva päättyy vakuutuskauden päättyessä, jos
vakuutus on kirjallisesti irtisanottu viimeistään kolmea
kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä ja uusi
vakuutus on otettu toisesta yhtiöstä
Vakuutusturva päättyy kuukauden kuluttua siitä, kun
kirjallinen irtisanominen on saapunut vakuutusyhtiöön
ja irtisanominen perustuu vakuutettavan toiminnan,
yritystoiminnan tai vakuuttamisvelvollisuuden päättymiseen

Miten irtisanon sopimuksen?
Vakuutusyhtiön vaihtotilanteessa kirjallinen irtisanominen viimeistään kolme kuukautta ennen vakuutuskauden loppua. Irtisanomisilmoitukseen on liitettävä todistus uuden vakuutuksen ottamisesta.
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Vakuutetun toiminnan, yritystoiminnan tai vakuuttamisvelvollisuuden päättyessä kirjallinen irtisanominen

