Miljöskadeförsäkring
HANDLING MED UPPGIFTER OM FÖRSÄKRINGEN
Företag: If Skadeförsäkringsbolag, filialen i Finland

Produkt: Miljöskadeförsäkring

Du hittar de fullständiga uppgifter som ska ges innan avtalet ingås och som gäller avtalet i försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
En miljöskadeförsäkring är en sekundär försäkring, som täcker miljöskador som orsakats av verksamhet som bedrivits i Finland och be
kämpningskostnader för sådana skador samt kostnader för återställning av en skadad miljö, då ersättning inte kan drivas in till fullt belopp
direkt av den ersättningsskyldige som ansvarar för skadan eller ur dennes ansvarsförsäkring eller då den ersättningsskyldige inte kunnat
utredas.

Vad täcker försäkringen?

Vad täcker försäkringen inte?

Försäkringen täcker en miljöskada som orsakats i mil
jön i ett visst område där verksamhet bedrivs

En miljöskada som ersätts med stöd av en annan lag el
ler ett annat avtal

Vatten-, luft- och jordmånsförorening

Miljöskada, som orsakats i det område där verksamhet
bedrivs

Buller, vibration, strålning, ljus, värme eller lukt eller
Annan motsvarande störning

Finns det begränsningar för försäkringsskyddet?

Ur försäkringen ersätts
Person- och sakskador
Ekonomiska skador som är större än ringa (om skadan
orsakas med ett brott, ersätts också ringa skador)
Återställande av ett förorenat område
Skadebekämpningskostnader och myndighetskostna
der
Maximiersättningsbelopp

Skyldigheten att tåla en rimlig störning med anledning
av en miljöskada
Om skadelidande bidragit till uppkomsten av skadan, är
det möjligt att ersättningen nedsätts eller nekas i sin
helhet
Självrisken för skadelidande är 300 euro vad gäller en
skilda personer och 3 000 euro vad gäller juridiska per
soner

Maximiersättningsbeloppet för en försäkringshändelse
är 6 miljoner euro
Maximibeloppet för två eller flera anmälda försäk
ringshändelser under samma försäkringsperiod är
sammanlagt 10 miljoner euro

Var gäller försäkringen?
I Finland

Vilka är mina skyldigheter?
Ge rätt uppgifter om den verksamhet som försäkras
då avtalet ingås
Betala försäkringspremien i tid
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Utan dröjsmål meddela felaktiga, bristfälliga eller änd
rade försäkringsrelaterade uppgifter

Hur och när betalar jag premien?
Försäkringsbolaget (eller försäkringsförmedlaren) sän
der en försäkringspremiefaktura, som ska betalats på
förfallodagen till det bankkonto som anges på faktu
ran.

När börjar och upphör försäkringsskyddet?
Försäkringsskyddet börjar då försäkringstagaren och
försäkringsbolaget kommer överens att försäkringen
börjar och det gäller tillsvidare
Försäkringsskyddet upphör i slutet av försäkringspe
rioden, om försäkringen sagts upp skriftligen senast
tre månaden innan försäkringsperiodens utgång och
en ny försäkring tecknats hos ett annat bolag
Försäkringsskyddet upphör en månad från det att en
skriftlig uppsägning inkommit till försäkringsbolaget
och grunden för uppsägningen utgörs av att den verk
samhet som försäkras, företagsverksamheten eller för
säkringsskyldigheten upphör

Hur säger jag upp avtalet?
Vid byte av försäkringsbolag ska en skriftlig uppsäg
ning ges senaste tre månader innan försäkringspe
rioden upphör. Till uppsägningsanmälan ska bifogas
ett intyg över att ny försäkring har tecknats.
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Med en skriftlig uppsägning, om den verksamhet som
ska försäkras, företagsverksamheten eller försäkrings
skyldigheten upphör

