Ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Colonnade Insurance S.A. zarejestrowana w Luksemburgu
działająca przez Oddział w Polsce

Produkt: ENVIRONMENTAL
PROTECT

Pełne informacje dotyczące umowy ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych warunkach ubezpieczenia ENVIRONMENTAL PROTECT
Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce z dnia 20 września 2018 r. (OWU). W przypadku negocjacji warunków ubezpieczenia
zastosowanie mają postanowienia znajdujące się w ofercie lub polisie.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku oraz skutków emisji.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Odpowiedzialność prawna ubezpieczonego z tytułu:
✓ nieoczekiwanych i niezamierzonych szkód, za które ubezpieczony zostanie
zobowiązany do zapłaty z tytułu roszczeń dotyczących:
A) szkody osobowej lub szkody na mieniu – poniesionych przez osoby trzecie
i
wynikających
z
emisji,
tj.
uwolnienia,
wycieku
substancji
zanieczyszczających, rozpoczętej po dacie retroaktywnej tzn. dacie
wskazanej w polisie, po której szkody będą pokryte umową ubezpieczenia
i powstałej w wyniku ubezpieczonej działalności,
B) kosztów czyszczenia wynikających ze szkody w środowisku rozpoczętej po
dacie retroaktywnej i powstałej w wyniku ubezpieczonej działalności.
Ponadto przedmiotem ubezpieczenia są:
✓ Koszty przerwy w działalności ubezpieczonego spowodowane bezpośrednio
przez emisję rozpoczętą po dacie retroaktywnej i powstałą w granicach (w tym
w gruntach) posiadanych, najmowanych lub dzierżawionych przez
Ubezpieczonego miejsc prowadzenia ubezpieczonej działalności. Koszty
przerwy w działalności oznaczają dodatkowe koszty, jakie ubezpieczony
będzie zmuszony ponieść ponad wysokość standardowych kosztów
prowadzenia działalności i powstałe podczas okresu przymusowego
zatrzymania działalności ubezpieczonego w lokalizacji gdzie doszło do emisji.
✓ Koszty obrony lub koszty minimalizacji wynikające z emisji lub szkody
w środowisku rozpoczętych po dacie retroaktywnej.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie to nie obejmuje m.in. następujących ryzyk:
 zdarzeń nieobjętych zakresem ubezpieczenia,
 szkód poniesionych przez pracowników ubezpieczonego,
 szkód wyrządzonych przez produkty wprowadzone przez ubezpieczonego
do obrotu,
 szkód wyłączonych w OWU,
 szkód powstałych w wyniku działalności ubezpieczonego innej niż została
zapisana w polisie,
 szkód w mieniu własnym ubezpieczonego,
 szkód powstałych przed datą retroaktywną.



Całkowita
odpowiedzialność
ubezpieczyciela
na
podstawie
umowy 
ubezpieczenia nie może przekroczyć całkowitego limitu odpowiedzialności
wskazanego w polisie. Limit ten jest indywidualnie ustalany z ubezpieczonym
przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Odszkodowanie przysługujące na podstawie umowy ubezpieczenia zostanie
wypłacone w wartości, o jaką przewyższa wartość udziału własnego, zapisanego 
w polisie. Udział własny ma zastosowanie do wszystkich rodzajów szkód
i roszczeń. Udział własny jest indywidualnie ustalany z ubezpieczonym przed 
zawarciem umowy ubezpieczenia.
Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień OWU, ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialność na podstawie umowy ubezpieczenia jedynie z tytułu roszczeń
lub szkód, które zostaną mu zgłoszone na piśmie podczas trwania okresu 
ubezpieczenia lub podczas trwania dodatkowego okresu zgłaszania roszczeń,
jeśli ma on zastosowanie. Zgłoszenie roszczenia lub szkody powinno nastąpić
w ciągu 30 dni od momentu powzięcia informacji o powyższym. Dodatkowy okres 
zgłaszania roszczeń nie będzie miał zastosowania, jeśli umowa ubezpieczenia
zostanie zastąpiona inną umową ubezpieczenia, pokrywającą ten sam zakres
ochrony.
Dodatkowo opcjonalnym przedmiotem ubezpieczenia są rozszerzone koszty 
przerwy w działalności ubezpieczonego. Są to dodatkowo utrata zysku oraz utrata
przychodu z najmu poniesione przez ubezpieczonego podczas przerwy 
w działalności spowodowanej emisją.





Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody w
środowisku wyłączona jest m.in. odpowiedzialność za szkody lub
roszczenia:
wynikające z emisji lub szkody w środowisku, które istniały przed datą
początkową okresu ubezpieczenia wskazaną w polisie i były znane kadrze
kierowniczej, a nie zostały ujawnione ubezpieczycielowi we wniosku przed
zawarciem umowy ubezpieczenia lub w czasie jakiejkolwiek wcześniejszej
umowy ubezpieczenia, której niniejsza umowa ubezpieczenia jest
bezpośrednią kontynuacją,
wynikające z posiadania, najmu lub dzierżawienia miejsc prowadzenia przez
ubezpieczonego działalności, do których doszło po momencie opuszczenia
takich miejsc, ich zbycia, oddania czy zaniechania nad nimi kontroli,
związane z azbestem lub jakąkolwiek substancją zawierającą azbest lub
jakąkolwiek farbą na bazie ołowiu,
powstałe w wyniku przejętej przez ubezpieczonego, na bazie porozumienia
lub umowy, odpowiedzialności innych osób,
wynikające ze zobowiązań ubezpieczonego wobec pracowników na
podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych lub innego aktu prawnego,
który może zastąpić wyżej wymienioną ustawę,
wynikające z emisji lub szkody w środowisku, która jest spodziewana lub
zamierzona z punktu widzenia działalności prowadzonej przez
ubezpieczonego,
wynikające z zaniechania ubezpieczonego w zakresie zastosowania środków,
które w sposób uzasadniony powinny zażegnać lub są niezbędne do
zażegnania lub uniknięcia jakichkolwiek sytuacji, które mogłyby skutkować
emisją lub szkodą w środowisku,
wynikające z umyślnego zaniechania ubezpieczonego w zakresie
przeprowadzania koniecznych lub zalecanych napraw lub konserwacji,
wynikające z kar umownych, grzywien, orzeczenia przepadku mienia, kar
o charakterze niekompensacyjnym, odszkodowań o charakterze represyjnym
lub karnym, zobowiązań podatkowych, jakichkolwiek roszczeń o charakterze
niepieniężnym, roszczeń, które stosownie do właściwych przepisów prawa nie
podlegają ubezpieczeniu,
wynikające z emisji powstałej z powodu wady podziemnego zbiornika
magazynowego, którego obecność była znana kadrze kierowniczej
w dniu daty rozpoczęcia, umiejscowionego w obrębie terenu, który
ubezpieczony posiada, używa go, zarządza nim, dzierżawi go lub najmuje,
chyba że ten podziemny zbiornik magazynowy jest objęty ochroną
ubezpieczeniową na bazie dodatku do polisy wystawionego przez
ubezpieczyciela,
wynikające z zamierzonego działania kadry kierowniczej lub jej świadomego
zaniechania lub jakiegokolwiek umyślnego niepodporządkowania się ustawie,
regulacjom prawnym, normom posiadającym moc prawną oraz każdemu
ogłoszeniu, rozporządzeniu, instrukcji czy orzeczeniu władzy ustawodawczej,
wykonawczej lub sądowniczej,










wyrządzone przez ubezpieczonego takiej osobie, która w rozumieniu umowy
ubezpieczenia jest również uważana za ubezpieczonego; niniejsze
wyłączenie nie ma zastosowania do roszczeń po raz pierwszy zgłoszonych
przez osobę trzecią,
powstałe w wyniku lub będących następstwem lub w jakikolwiek inny sposób
związanych z działaniami wojennymi (bez względu na fakt wypowiedzenia
wojny bądź jego brak), aktami terroru, działaniami o charakterze militarnym,
terrorystycznym lub partyzanckim, sabotażem, rebelią, rewolucją, działaniami
anarchistycznymi, powstaniem, uzurpacją, konfiskatą, nacjonalizacją lub
zniszczeniem mienia przez lub na polecenie jakiejkolwiek organizacji
rządowej, publicznej, władzy lokalnej lub innej politycznej czy terrorystycznej
organizacji; wyłączenie to nie dotyczy ataków cybernetycznych,
wynikające z emisji lub szkody w środowisku, która rozpocznie się po tym jak
ładunek dotrze do swojego ostatecznego miejsca przeznaczenia lub gdy
ładunek znajduje się w magazynie, rozładowany ze środka transportu, którym
go przewożono lub gdy ładunek jest niezabezpieczony podczas składowania
powyżej 48 (czterdziestu ośmiu) godzin, będąc już poza kontrolą
ubezpieczonego lub osób wykonujących transportowanie ładunku w imieniu
ubezpieczonego lub będąc już przekazanym osobie trzeciej,
wynikające ze szkody na mieniu w stosunku do jakiegokolwiek środka
transportu wykorzystywanego podczas transportowania ładunku,
wynikające z jakiegokolwiek środowiskowego badania, niewymaganego
prawem środowiskowym, prowadzonego w celu wykrycia emisji lub szkody
w środowisku,

 powstałe w związku z pracami budowlanymi, przebudową lub pracami
renowacyjnymi w obrębie posiadanych, najmowanych lub dzierżawionych
przez ubezpieczonego lokalizacji.
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie
✓ W każdym miejscu ubezpieczonej działalności prowadzonej przez ubezpieczonego w posiadanych, najmowanych lub dzierżawionych lokalizacjach.
✓
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
- ubezpieczony jest zobowiązany pisemnie poinformować ubezpieczyciela o jakiejkolwiek emisji, szkodzie lub roszczeniu wniesionym wobec
ubezpieczonego w trybie niezwłocznym, nie później niż w ciągu 30 dni od momentu powzięcia informacji o emisji lub szkodzie lub otrzymania roszczenia
i nie później niż przed upływem okresu ubezpieczenia lub dodatkowego okresu zgłaszania roszczeń, jeśli ma on zastosowanie
- ubezpieczony jest zobowiązany poinformować ubezpieczyciela o okolicznościach, które pociągają za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa
wystąpienia szkody
- ubezpieczający zobowiązany jest doręczyć ubezpieczonemu przed jego przystąpieniem do umowy ubezpieczenia ogólne warunki ubezpieczenia oraz
odebrać od ubezpieczonego pisemne oświadczenie o ich otrzymaniu OWU
- ubezpieczony na własny koszt udzieli ubezpieczycielowi wszelkiej uzasadnionej pomocy podczas obrony przed roszczeniem lub szkodą oraz w procesie
szacowania odszkodowania, a także podejmie wszelkie uzasadnione działania w celu zmniejszenia lub uniknięcia jakiejkolwiek szkody
- w przypadku wystąpienia kosztów przerwy w działalności ubezpieczony ma obowiązek, najszybciej jak to możliwe, doprowadzić do wznowienia
normalnych operacji
- ubezpieczony ma obowiązek zneutralizować skutki emisji lub szkody w środowisku w rozmiarach przewidzianych przez obowiązujące prawo
środowiskowe
- przed dokonaniem jakiejkolwiek wypłaty przez ubezpieczyciela ubezpieczony ma obowiązek przedstawić ubezpieczycielowi dokumentację dotyczącą
kosztów działań poniesionych w celu zmniejszenia rozmiarów szkody
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Jednorazowo lub ratalnie – w terminie i wysokości wskazanych w polisie, dokonując wpłaty na podane w polisie konto ubezpieczyciela.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona rozpoczyna się i kończy w dniach wskazanych w polisie.
Jeżeli ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została
zapłacona w terminie, ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez
który ponosił odpowiedzialność; w razie braku wypowiedzenia umowy wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka.
W razie opłacania składki w ratach niezapłacenie kolejnej raty składki w terminie powoduje ustanie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeżeli ubezpieczyciel
po upływie terminu wezwał ubezpieczającego do zapłaty, z zagrożeniem że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie
odpowiedzialności.
Jak rozwiązać umowę ubezpieczenia?
Poprzez wysłanie oświadczenia do ubezpieczyciela na adres: Colonnade Insurance S.A., ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa.

