ZMLUVNÉ DOJEDNANIA
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
Článok 1: Úvodné ustanovenia
1. Tieto zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za
environmentálnu škodu (ďalej len „ZD-EZ“) menia a dopĺňajú
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti
za environmentálnu škodu, účinné odo dňa 15.04.2008 (ďalej
len „VPP-EZ“) v ustanoveniach tu uvedených a sú
neoddeliteľnou súčasťou poistnejzmluvy.
2. Slová a slovné spojenia, ktoré sú v texte týchto ZD-EZ
uvedené v úvodzovkách majú pre účely tohto poistenia svoj
osobitný význam definovaný buď v týchto ZD-EZ v čl. 2 Výklad
pojmov alebo vo VPP-EZ v čl. 2 Výklad pojmov.
Článok 2: Výklad pojmov
1. „Ušlý zisk“ je to, čo poškodený mohol získať, nebyť vzniku
„škody“. Podstatou ušlého zisku je ujma vyjadriteľná
v peniazoch, spočívajúca v tom, že poškodený v dôsledku
„škodovej udalosti“ nedosiahne rozmnoženie majetkových
hodnôt, ktoré sa dalo očakávať pri pravidelnom chode veci, t.j.
keby nebolo došlo k vzniku „škody“. Ušlý zisk je súčasťou
náhrady „škody“ len pokiaľ je súčasťou vymedzenia „škody na
zdraví“ alebo „škody na veci“ podľa VPP-EZ.
2. Odchylne od čl. 2 Výklad pojmov ods. 13 VPP-EZ sa
dojednáva, že:
„Prvé zistenie“ znamená prvé overiteľné oznámenie
o „environmentálnej škode“ alebo o „bezprostrednej hrozbe
environmentálnej škody“ zodpovednej osobe poisteného
alebo príslušnému orgánu štátnej správy alebo prvé
overiteľné zistenie „environmentálnej škody“ alebo
„bezprostrednej hrozby environmentálnej škody“ poisteným
(podľa toho čo nastane skôr).
Článok 3: Rozsah poistenia
1. Poistenie sa dojednáva v rozsahu čl. 3 VPP-EZ a/alebo čl. 4
VPP-EZ.
2. V poistnej zmluve je možné ďalej pripoistiť:
a) zodpovednosť za „škodu“ spôsobenú na nehnuteľnostiach,
ktoré užíva poistený na základe nájomnej zmluvy, pokiaľ
poistený za „škodu“ zodpovedá a nehnuteľnosti používa na
výkon „poistenej činnosti“,
b) rozšírenie územnej platnosti mimo územia Slovenskej
republiky.

3. Pripoistenie v zmysle ods. 2 písm. a) tohto článku sa
dojednáva do výšky „sublimitu“, uvedeného v poistnej zmluve,
ako maximálna výška náhrady „škody“ pre jednu a všetky
„škodové udalosti“ vzniknuté počas jedného poistného
obdobia.
4. Ak je v poistnej zmluve uvedené, alebo ak z poistnej zmluvy
vyplýva, že toto poistenie sa vzťahuje na „environmentálnu
škodu“ v „mieste prevádzky“, výluka v čl. 6 ods. 1 písm. k) VPPEZ neplatí.
5. V súlade s čl. 6 ods. 3 VPP-EZ sa dojednáva, že poistenie sa
okrem výluk uvedených v čl. 6 ods. 1 a 2 VPP-EZ nevzťahuje aj
na zodpovednosť poisteného za „škodu“ vyplývajúcu alebo
spôsobenú:
a) stratou veci,
b) podzemnými prácami vykonávanými banským spôsobom
najmä razením štôlní a tunelov, podzemnými sanačnými
prácami,
c) prevádzkovaním železničných dráh, koľajových dráh,
d) v súvislosti s prevádzkovaním prístaviska, výrobou, stavbou,
montážou, údržbou, rekonštrukciou plavidiel a ich častí.
Článok 4: Územná platnosť poistenia
Odchylne od čl. 3 ods. 5 a čl. 4 ods. 2 VPP-EZ sa dojednáva, že
poistenie sa vzťahuje na “škodu“, ktorá nastala na území
Slovenskej republiky, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté
inak.
Článok 5: Plnenie poisťovateľa
Ak poistník (poistený) pri dojednávaní poistenia alebo pri zmene
poistnej zmluvy neodpovie pravdivo a úplne na všetky písomné
otázky poisťovateľa a v dôsledku toho poisťovateľ stanoví nižšie
poistné, poisťovateľ je oprávnený znížiť v prípade poistnej
udalosti poistné plnenie o rozdiel medzi poistným, ktoré bolo
zaplatené a poistným, ktoré malo byť zaplatené, ak by poistník
(poistený) na písomné otázky pravdivo a úplne odpovedal.
Článok 6: Záverečné ustanovenia
1. Tieto ZD-EZ nadobúdajú účinnosť dňom 01.06.2012.

