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Produkt: 450 - Poistenie ENVIRO MAX

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu – ENVIRO MAX
č. 675.
O aké poistenie ide?
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu na životnom prostredí spôsobenú prevádzkovou činnosťou poisteného.

Čo je predmetom poistenia?
3 poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu podľa zákona
č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
3 poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví a/alebo za vecnú škodu, ktorá bola spôsobená prevádzkovou činnosťou poisteného.
Environmentálnou škodou sa podľa zákona rozumie škoda na chránených druhoch a chránených biotopoch, vode a pôde.
Poistením je krytá povinnosť poisteného hradiť náklady na nápravu vyplývajúce z akéhokoľvek stavu znečistenia vzniknutého počas poistnej
doby v mieste poistenia, na ňom, pod ním alebo z neho sa premiestňujúceho.
Stav znečistenia znamená zistene, vypustenie, rozšírenie, uvoľnenie,
únik, premiestňovanie
alebo presakovanie akýchkoľvek pevných, kvapalných, plynných alebo
tepelných dráždidiel, znečisťujúcich látok alebo kontaminantov vrátane
dymu, sadzí, výparov, plynov, kyselín, alkálií, chemikálií, nebezpečných
látok, nebezpečných materiálov a odpadových materiálov do pôdy, na
ňu alebo do stavieb na tejto pôde stojacich, do atmosféry, povrchových
plôch, vody alebo podzemných vôd.
Rozsah poistného krytia závisí od poistného variantu dojednaného
v poistnej zmluve:
• Excelent – zahŕňa náklady a výdavky na nápravu (primárnu, doplnkovú, kompenzačnú), náklady na zmiernenie škodovej udalosti,
technické náklady a výdavky a zodpovednosť za škodu na zdraví a/
alebo za vecnú škodu
• Standard - zahŕňa náklady a výdavky na nápravu (primárnu, doplnkovú, kompenzačnú) okrem nákladov na vyčistenie / dekontamináciu vlastných prevádzkových priestorov, náklady na zmiernenie
škodovej udalosti, technické náklady a výdavky a zodpovednosť za
škodu na zdraví a/alebo za vecnú škodu
• Basic - zahŕňa náklady a výdavky na nápravu (primárnu, doplnkovú, kompenzačnú) okrem nákladov na vyčistenie / dekontamináciu
vlastných prevádzkových priestorov, náklady na zmiernenie škodovej udalosti, technické náklady a výdavky

Čo nie je predmetom poistenia?
Poistenie sa nevzťahuje najmä na zodpovednosť za škodu, náklady
a výdavky alebo náklady na nápravu za:
2 existujúce škody,
2 kritické aktivity (napr. manipulácia s odpadmi alebo nebezpečnými
odpadmi)
2 podzemná nádrž uvedená v zmluve, ktorá nespĺňa následujúce
podmienky:
• je v súlade so zákonom vzťahujúcom sa na uchovávanie príslušných látok alebo prevádzkovať príslušné aktivity skladováním
v podzemných nádržiach alebo podzemným vedením,
• podzemná nádrž alebo vedenie má ochranu proti úniku látok,
• má dvojitý plášť.
2 rádioaktívna kontaminácia,
2 znečistenie produktmi alebo odpadom poisteného počas prepravy,
2 zmluvná zodpovednosť,
2 vojna, azbest, terorizmus, úmysel,
2 interné výdavky,
2 známy stav pred začatím doby poistenia,
2 stiahnutie výrobku z trhu.
Upozornenie: Úplný zoznam výluk nájdete v článku IV Všeobecných poistných podmienok pre poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu – Enviro max č. 675.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
!
!

Spoluúčasť vo výške dojednanej v PZ
Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku poisťovateľa na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti

Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení nájdete vo Všeobecných
poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu – Enviro max č. 675.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
3 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky.
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Aké mám povinnosti?
Povinnosti na začiatku platnosti zmluvy
• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpovedať pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.
Povinnosti počas trvania zmluvy
• Počas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzať poistné.
• Oznámiť každú zmenu v okolnostiach, ktoré by mohli mať dopad na poistné riziko.
• Dodržiavať odporúčania a požiadavky poistiteľa.
• Vyvinúť maximálne úsilie, aby nedošlo k poistnej udalosti.
Povinnosti v prípade uplatnenia nároku
• V prípade poistnej udalosti je potrebné ju čo najskôr oznámiť poisťovni a predložiť poisťovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu poisťovne úplne alebo čiastočne uznať alebo uspokojiť nárok na náhradu škody.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
•
•
•

Náklady na poistenie platíte štvrťročne, polročne, alebo ročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
Splatnosť a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy.
Poistné možno platiť najmä prevodom z bankového účtu, poštovou poukážkou.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie vznikne prvým dňom nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo neskôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v občianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane,
• ukončením činnosti poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho
splatnosti
• ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo
poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistenie je možné vypovedať:
• písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď musí byť doručená najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia.,
• do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
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