MZO/TI/2018/5 - CZĘŚĆ NR 2 – Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej środowiskowej
ZOiGO „MZO” S.A. – załącznik nr 6a
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY EKOLOGICZNE W ŚRODOWISKU
1. Przedmiot i Zakres Ubezpieczenia
1.1. Ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku w związku z prowadzeniem działalności
gospodarczej wskazanej w umowie ubezpieczenia, użytkowaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do
obrotu w związku z bezpośrednim zagrożeniem szkodą lub z wystąpieniem szkody ekologicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (dalej: ustawa) i ich
następstwami w związku z prowadzoną działalnością przez ubezpieczonego (ujawnioną w KRS), w
szczególności prowadzenie wysypisk i składowisk odpadów.
1.2. Ochrona obejmuje wypłatę odszkodowania oraz pokrycie kosztów poniesionych przez ubezpieczonego,
osobę trzecią lub przez organ ochrony środowiska w zw. z zaistnieniem emisji na/pod/nad terenem (mieniu)
ubezpieczonym jak i przedostaniem się emisji na/pod/nad teren (mienie) nieubezpieczony.
1.3. Ochrona obejmuje wszelkie koszty:
1.3.1. działań zapobiegawczych w razie zagrożenia szkodą – koszty poniesione w celu uniknięcia lub
zminimalizowania efektów emisji lub roszczenia,
1.3.2. działań naprawczych i działań w celu ograniczenia szkody w razie jej wystąpienia.
1.4. Ochrona obejmuje wymienione w pkt 1. 3. koszty bez względu czy zostały nałożone na ubezpieczonego
decyzją administracyjną, wyrokiem sądu czy ubezpieczony ponosiły te koszty samodzielnie.
1.5. Ochrona dotyczy szkód w środowisku rozumianych zgodnie z art. 6 pkt 11 ustawy.
1.6. Emisja jest rozumiana zgodnie z art. 6 pkt 5 ustawy z wyłączeniem materii mikrobiologicznej.
1.7. Zakres ubezpieczenia obejmuje także :
a) Kosztów Czyszczenia,
b) Uszkodzenia Ciała lub Szkody Na Mieniu w zw. ze szkodom w środowisku,
c) Koszty odbudowy zanieczyszczonego mienia
d) Koszty obrony prawnej, jak również koszty ekspertyz technicznych, rzeczoznawców związanych ze
zdarzeniami, które zostaną pokryte polisą,
e) Ochronę w zakresie ryzyk transportowych dla ubezpieczonego w zakresie wszelkich nieoczekiwanych i
niezamierzonych szkód, za które ubezpieczony zostanie prawnie zobligowany do zapłaty w wyniku roszczeń
wynikających ze szkody na osobie, szkody na mieniu lub kosztów czyszczenia wynikających z emisji
spowodowanej transportowanym ładunkiem.
f) Ochronę dla składowisk odpadów i wysypisk,
g) Koszty zarządzania kryzysowego związane z sytuacją kryzysową zgłoszoną przez ubezpieczonego podczas
okresu ubezpieczenia
1.8. Data retroaktywna: 01.10.2011 r
1.9. Przedłużony okres zgłaszania roszczeń: 36 miesięcy od dnia zakończenia okresu ubezpieczenia w
przypadku braku kontynuacji polisy
1.10. Ubezpieczone mienie: Ostrów Wielkopolski, adresy: ul. Staroprzygodzka 121, 138, ul. Batorego 35.
1.11. Suma gwarancyjna: 2 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia,
1.12. Franszyzy redukcyjne, udziały własne:
1.12.1 Franszyza redukcyjna, udział własny: 30 000 zł w każdej szkodzie lub wyższy
1.12.2 Franszyza integralna: brak

