Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης από
εργασίες συλλογής και μεταφοράς
ΜΗ επικινδύνων αποβλήτων
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν

Εταιρία: SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE S.A,
όπως αυτή νομίμως δραστηριοποιείται στην Ελλάδα υπό το καθεστώς της Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών

Το παρόν έγγραφο πληροφοριών αποτελεί περίληψη των παρεχόμενων και μη καλύψεων για το συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν.
Πλήρεις προσωποποιημένες προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες παρέχονται κατά τη διαδικασία σύναψης της ασφαλιστικής
σύμβασης.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Αφορά στην υποχρεωτική ασφάλιση για την περιβαλλοντική ευθύνη από τις εργασίες συλλογής & μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων
(όπως αυτά κατηγοριοποιούνται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων ΕΚΑ 2014/955/ΕΕ).

Τι ασφαλίζεται;
Η κάλυψη παρέχεται
σύμφωνα με το Νόμο
4685/2020 – Άρθρο 85
και το ΠΔ 148/2009 και
περιλαμβάνει:
Καλύπτονται επίσης τα
έξοδα και τις δαπάνες,
συμπεριλαμβανομένων
των νομικών εξόδων και
δαπανών που είναι αναγκαία για την απόκρουση
οποιασδήποτε απαίτησης
ή απαιτήσεων, καθώς
και τα ποσά που καταλογίζονται με δικαστικές
αποφάσεις εις βάρος του
Ασφαλισμένου.

Τι δεν ασφαλίζεται;
Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία πριν από την οριστική αποδοχή του κινδύνου και
προγενέστερα της ημερομηνίας έναρξης της κάλυψης (από την Εταιρία) και
εξόφλησης της πρώτης δόσης των ασφαλίστρων.
Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται α) με συλλογή και μεταφορά,
αποθήκευση επικίνδυνων / τοξικών αποβλήτων, β) με μόνιμη / προσωρινή
αποθήκευση αποβλήτων, γ) με διαχείριση /επεξεργασία αποβλήτων, δ) με ζημίες
κατά τη συλλογή στον ίδιο χώρο της συλλογής και ε) με διασυνοριακή μεταφορά
Οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιά που τυχόν προκληθεί από μετάδοση μολυσματικών
ασθενειών ή εν γένει ασθενειών, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά από ΗΙV, RC,
AIDS, ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ, COVID και τα επακόλουθά τους.
Οποιαδήποτε ευθύνη από οχήματα που δεν είναι ιδιοκτησίας του
Ασφαλιζόμενου εκτός και εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με ειδικό όρο στο
ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Η βαθμιαία/σταδιακή μόλυνση.
Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία σχετίζεται με πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα,
σεισμό, ανωτέρα βία, τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες,
κακόβουλες βλάβες, κινδύνους αποθήκευσης περιουσιακών στοιχείων τρίτων.
Η Εργοδοτική Αστική Ευθύνη.
Οποιαδήποτε σύμβαση αποδοχής ευθύνης από τον Ασφαλιζόμενο.
Ζημίες κατά την κίνηση του οχήματος επί δημοσίων χώρων και οδών όπως
περιγράφονται στο νόμο 489/1976 τις οποίες οφείλει ο Ασφαλιζόμενος
να έχει καλύψει από το προβλεπόμενο στον ανωτέρω αναφερόμενο νόμο
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων.
Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία σχετίζεται με μούχλα, τοξική μούχλα και αμίαντο
Ζημίες από πανδημίες
Ζημίες από cyber risk
Ζημίες που τυχόν προκληθούν από αδυναμία αναγνώρισης ημερομηνίας
Ζημιές εκτός της Ελληνικής Επικράτειας
Ζημίες σε Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ)
Αποθετικές Ζημίες
Η Επαγγελματική Ευθύνη
Ευθύνη Διευθυντών και Στελεχών
Τα πρόστιμα, οι χρηματικές ποινές, οι ποινικές ρήτρες
Ευθύνη αυτοκινούμενων οχημάτων, πλωτών και εναέριων μέσων

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
Τυχόν αποζημίωση καταβάλλεται μετά την οριστική πράξη καταλογισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η παρεχόμενη κάλυψη ισχύει για ζημίες που θα γεννηθούν και αναγγελθούν εντός της περιόδου ασφάλισης με 30 ημέρες
εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας της ζημίας από τη λήξη του συμβολαίου.
Τα οχήματα μεταφοράς αποβλήτων αδειοδοτούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών (κεντρικές ή περιφερειακές).
Τα οχήματα αυτά, θα πρέπει κατά τη διάρκεια της ασφάλισης να έχουν σε ισχύ Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου από
Πιστοποιημένο ΚΤΕΟ.
Ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούνται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα και να τηρεί τους ισχύοντες νόμους ή
κανονισμούς λειτουργίας της επιχείρησης του για την αποφυγή ατυχημάτων.
Η συλλογή και μεταφορά μη επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με τους κωδικούς ΕΚΑ, θα γίνεται με τα κατάλληλα οχήματα
μεταφοράς (όχημα κλειστό, ανοιχτό, στεγανό, απορριμματοφόρο κλπ) και τα μέσα συλλογής (κάδοι, presscontainers κλπ)
σύμφωνα με την αντιστοίχιση που αναφέρεται στη μελέτη οργάνωσης της ασφαλιζόμενης επιχείρησης.
Εγγύηση ότι η παράδοση θα γίνεται με νόμιμη και κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση διαχείρισης και να υπάρχει σε
ισχύ σύμβαση με συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων για όσα απόβλητα υπάρχουν αντίστοιχα συστήματα.
Η Ασφαλιζόμενη επιχείρηση για τη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων έχει την πλήρη ευθύνη για την οργάνωση των μέσων
συλλογής και των οχημάτων μεταφοράς, την καταλληλότητα τους για την μεταφορά των αποβλήτων, την ασφαλή παράδοση
τους σε νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις προς περαιτέρω εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης.
Για τους οργανισμούς ή επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε
επαγγελματική βάση, απαιτείται εγγραφή και καταχώρηση στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42 του
ν.4042/2012 όπως ισχύει, σε διαφορετική περίπτωση δεν παρέχεται καμία κάλυψη ο Ασφαλιζόμένος υποχρεούται να
προσκομίσει το αντίγραφο της προβολής δραστηριότητας Συλλογής και Μεταφοράς από τον ΗΜΑ
Η ασφαλιστική κάλυψη θα ισχύει για τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς εντός των ορίων αδειοδότησης των αρμόδιων
Υπηρεσιών
Ο Ασφαλισμένος διατηρεί σύμβαση σε ισχύ με τις Εταιρίες διάθεσης, ανακύκλωσης, επεξεργασίας & αξιοποίησης
αποβλήτων και οι Αποδέκτες των αποβλήτων να είναι κατάλληλα αδειοδοτημένοι.
Ο Ασφαλισμένος διατηρεί μητρώο των αποβλήτων που συλλέγει και μεταφέρει για τουλάχιστον δύο (2) έτη

Πού είμαι καλυμμένος;
Εντός Ελληνικής Επικράτειας.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;







Φροντίζω οι πληροφορίες που παρέχω να είναι ακριβείς και έγκυρες
Ενημερώνω για κάθε αλλαγή στα στοιχεία μου καθώς και σε πληροφορίες που επηρεάζουν την ασφάλισή μου
Εξοφλώ τα ασφάλιστρα του συμβολαίου μου εμπρόθεσμα
Βεβαιώνω ότι οι όροι του συμβολαίου μου περιλαμβάνουν και περιγράφουν τις ανάγκες που επιθυμώ να καλύψω
Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, ενημερώνω εγγράφως άμεσα την Εταιρία (το αργότερο εντός 8
εργάσιμων ημερών) και παρέχω όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα που θα ζητηθούν

Πότε και πώς πληρώνω;
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή των ασφαλίστρων σας με όλους τους σύγχρονους τρόπους πληρωμής: με μετρητά
στις συνεργαζόμενες με την Εταιρία τράπεζες, με χρέωση του τραπεζικού σας λογαριασμού ή της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας
σας καθώς και με πάγια εντολή χρέωσης του τραπεζικού σας λογαριασμού ή της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας σας. Στην πάγια
εντολή χρέωσης της πιστωτικής σας κάρτας παρέχεται έκπτωση και άτοκες δόσεις. Επιπροσθέτως, μπορείτε να εξοφλήσετε τα
ασφάλιστρα στον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, υπό τον όρο της ταυτόχρονης
παράδοσης σε εσάς του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου σας.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Η ασφάλιση διαρκεί για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, με την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης
προκαταβολής των ασφαλίστρων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Ο Ασφαλισμένος, μπορεί οποτεδήποτε να αιτηθεί την ακύρωση της σύμβασής του, αποστέλλοντας στην Εταιρία, τα στοιχεία
της οποίας είναι διαθέσιμα στα έντυπα και στην ιστοσελίδα της, επιστολή είτε με φαξ είτε ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση, ή
παραδίδοντας αυτήν ιδιοχείρως.

