Zavarovalnica na Vaši strani

SPLOŠNI POGOJI ZAVAROVANJA STROŠKOV ODSTRANJEVANJA ODPADNIH SNOVI
(BB EKOmE 2009 / Stopnja 4)
1. Stroški pregleda, odvoza, obdelave ter deponiranja so zavarovani do višine
zavarovalne vsote (na prvi riziko), ki je posebej dogovorjena za stroške
odstranjevanja odpadnih snovi.
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Ti stroški morajo nastati:
••zaradi katere od nevarnosti, ki so zavarovane s to pogodbo ter
••na zavarovanih stvareh, ki se nahajajo na zavarovalnem kraju in/ali na
zemljini, ki se nahaja na zavarovalnem kraju.
Če je v skladu z zakonskimi ali uradnimi predpisi dovoljenih več možnosti
odstranjevanja odpadnih snovi, je zavarovana vedno le stroškovno
najugodnejša.
Stroški odstranjevanja odpadnih snovi, ki nastanejo zaradi kontaminacije
voda ali zraka, niso zavarovani.
V primeru, da so nezavarovane stvari pomešane z zavarovanimi stvarmi ali
zemljino, izplača zavarovalnica samo stroške odstranjevanja zavarovanih
stvari in zemljine.
Če je potrebno odstraniti zemljino in zavarovane stvari, ki so bile kontaminirane
že pred nastankom škodnega dogodka (predhodna kontaminacija), izplača
zavarovalnica samo tiste stroške, ki presegajo stroške odstranjevanja
predhodne kontaminacije, in sicer ne glede na to, če in kdaj bi se ta znesek
sploh porabil, če do nastanka škodnega primera ne bi prišlo.
Za kontaminirano zemljino velja:
Zavarovani so tudi stroški potrebnega ponovnega nasipavanja izkopane
jame z zemljino.
Za te stroške potrebnega ponovnega nasipavanja in stroške odstranjevanja
kontaminirane zemljine se znesek zavarovalnine ob vsakem zavarovalnem
primeru zmanjša za dogovorjen samopridržaj.

2. Stroški pregleda so stroški, ki nastanejo, če je potrebno z uradnim pregledom ali s
pregledom s pomočjo izvedenca ugotoviti, ali je prišlo do nastanka
••nevarnih odpadkov ali problematičnih snovi,
••stvari, ki morajo biti odstranjene v skladu z zakonskimi določbami o odstranjevanju
živalskih trupel,
••kontaminirane zemljine,
ter kako le-te obravnavati in/ali deponirati.
2.1

Nevarne odpadke in problematične snovi je potrebno razumeti v smislu
vsakokrat veljavne zakonodaje.

2.2

Kontaminirana zemljina je tista zemljina, ki v smislu vsakokrat veljavne
zakonodaje nastane zaradi neposrednega vnosa, izpusta ali odlaganja
škodljivih snovi v ali na zemljišče.

3. Stroški odvoza so tisti stroški, ki nastanejo zaradi transporta odpadnih snovi v
namene predelave ali deponiranja.
4. Stroški obdelave so stroški tistih ukrepov, ki so potrebni, da se nevarni odpadki
ali problematične snovi, stvari, ki morajo biti odstranjene v skladu z zakonskimi
določbami o odstranjevanju živalskih trupel, ter kontaminirana zemljina izkoristijo,
odstranijo ali pripravijo za deponiranje.
4.1

Stroški začasnega skladiščenja v trajanju največ šestih mesecev so
zavarovani v okviru dogovorjene zavarovalne vsote v skladu s 1. točko samo
v primeru, če je začasno skladiščenje zavarovalnici nemudoma javljeno.

5. Stroški deponiranja so stroški odlaganja odpadnih snovi vključno z javnimi
dajatvami, ki jih je potrebno za deponiranje plačati.

Uprava Grawe Zavarovalnice d.d. je te pogoje sprejela na seji z dne 18.12.2008 in pričnejo veljati dne 01.01.2009.
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