Ubezpieczenie kosztów wykonania zastępczego w związku ze zbieraniem
i przetwarzaniem odpadów
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Produkt: Ubezpieczenie kosztów wykonania
zastępczego w związku ze zbieraniem
i przetwarzaniem odpadów

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje dotyczące umowy podane są w innych dokumentach - w dokumencie ubezpieczenia (polisie) oraz w
Ogólnych warunkach ubezpieczenia kosztów wykonania zastępczego w związku ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów obowiązujących od dnia 30 lipca 2021r., w których
znajdują się szczegółowe informacje o zasadach udzielania ochrony ubezpieczeniowej.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie
Jest to ubezpieczenie skierowane do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących posiadaczami
odpadów.
Grupy ubezpieczenia: 13 II działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?





Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Ochroną ubezpieczeniową objęte jest ryzyko konieczności
poniesienia kosztów wykonania zastępczego w związku z
niewykonaniem obowiązków nałożonych na Ubezpieczonego
wynikających z decyzji:

wydanej w trybie art. 47 ust. 2 ustawy o odpadach to jest
wynikającego z niej obowiązku, do usunięcia odpadów i
szkód w środowisku, w ramach prowadzonej działalności
objętej zezwoleniem, o którym mowa w art. 47 ust. 5 ustawy
o odpadach,

nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z
miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub
magazynowania w trybie art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach
TUZ TUW obejmuje ochroną ubezpieczeniową ryzyko
konieczności poniesienia kosztów wykonania zastępczego, w
związku z zajściem wypadku ubezpieczeniowego zaistniałego w
okresie ubezpieczenia, pod warunkiem, że Ubezpieczony w
okresie ubezpieczenia lub w okresie dodatkowym zgłosił TUZ
TUW fakt wydania przez właściwy organ decyzji o przeznaczeniu
środków z zabezpieczenia roszczeń ustanowionego na pokrycie
kosztów wykonania zastępczego.
Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się wydanie w okresie
ubezpieczenia
ostatecznej
decyzji
właściwego
organu
prowadzącego egzekucję o przeznaczeniu środków z
zabezpieczenia roszczeń ustanowionego na pokrycie kosztów
wykonania zastępczego, na podstawie art. 48a ust.17 ustawy o
odpadach, w związku z niewykonaniem obowiązków nałożonych
na Ubezpieczonego wynikających z:
a)
decyzji wydanej w trybie art. 47 ust. 2 ustawy o
odpadach oraz wynikającego z niej obowiązku do
usunięcia odpadów i
szkód w środowisku, w
ramach prowadzonej działalności objętej tym
zezwoleniem, o którym mowa w art. 47 ust. 5
ustawy o odpadach, lub
b)
decyzji
nakazującej
posiadaczowi
odpadów
usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego
do ich składowania lub magazynowania w trybie art.
26 ust. 2 ustawy o odpadach,
pod warunkiem, że w okresie ubezpieczenia lub w okresie
dodatkowym (60 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia)
Ubezpieczony zgłosił TUZ TUW fakt wydania przez właściwy
organ wymienionej wyżej decyzji;



Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki ubezpieczeniowe
wynikłe z uchybień, których Ubezpieczony dopuścił się w okresie
do 3 lat poprzedzających początek okresu ubezpieczenia
wskazany w umowie ubezpieczenia.



Suma gwarancyjna
Określona w umowie ubezpieczenia suma gwarancyjna stanowi
górną granicę odpowiedzialności TUZ TUW.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.:












prowadzenia składowiska odpadów w rozumieniu ustawy o
odpadach
składowania, zbierania lub przetwarzania odpadów obojętnych i
innych odpadów, substancji oraz ich mieszanin lub roztworów,
organizmów, do których nie stosuje się ustawy o odpadach
szkody w środowisku wynikłej na skutek zmiany położenia lub
stanu wody gruntowej lub jej właściwości przepływowych
szkód
w
środowisku
wynikające
z
historycznego
zanieczyszczenia powierzchni ziemi w rozumieniu ustawy o
szkodach w środowisku
szkód w środowisku powstałych poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
roszczeń o naprawienie szkód na osobie lub roszczeń o
odszkodowanie w związku z utratą możliwości korzystania z
rzeczy przez osobę trzecią lub utraty wartości rzeczy należącej do
osoby trzeciej;
roszczeń o pokrycie kosztów wykonania zastępczego, jeżeli
Ubezpieczony w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia nie
posiadał lub nie ubiegał się o wydanie zezwolenia właściwego
organu administracji państwowej na zbieranie lub zezwolenia na
przetwarzanie odpadów
roszczeń o zapłatę kar umownych, rekompensat, grzywien,
nawiązek, kosztów sądowych, podatków, opłat manipulacyjnych
oraz innych kar i opłat administracyjnych niebędących kosztami
wykonania zastępczego, a także kar i odszkodowań o charakterze
karnym

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

!

!

!

Ochrona ubezpieczeniowa ograniczona jest do wysokości
ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej, która
ulega każdorazowemu zmniejszeniu o wysokość wypłacanego
odszkodowania, aż do jej całkowitego wyczerpania.
Ochrona ubezpieczeniowa ograniczona jest czasowo tj. do
określonego w dokumencie ubezpieczenia (polisie) okresu
ubezpieczenia oraz pod warunkiem, że:
 wypadek ubezpieczeniowy zaistniał w okresie
ubezpieczenia
 wypadek ubezpieczeniowy wynikł z uchybień, których
Ubezpieczony dopuścił się w okresie do 3 lat
poprzedzających początek okresu ubezpieczenia wskazany
w umowie ubezpieczenia
Ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej mogą wynikać z
niedochowania w czasie trwania umowy ubezpieczenia z winy
umyślnej obowiązku informacyjnego w zakresie zmian
okoliczności, które mogą mieć wpływ na zwiększenie
prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego,
o które TUZ TUW zapytywał w formularzu ubezpieczenia albo
innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie:

Ubezpieczonych prowadzących działalność polegającą na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz

koszty wykonania zastępczego powstałe w wyniku działań podjętych przez właściwy organ w ramach wykonania zastępczego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązki Ubezpieczającego
Obowiązki na początku umowy
Opłacenia składki ubezpieczeniowej w terminie oznaczonym w umowie ubezpieczenia
Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego (jeżeli wiedział o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego rzecz)
Obowiązki w czasie trwania umowy

zgłaszania zmian okoliczności, o których Ubezpieczający informował TUZ TUW przed zawarciem umowy ubezpieczenia, niezwłocznie po otrzymaniu o
nich wiadomości
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przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów mających na celu zapobieganie powstaniu wypadku ubezpieczeniowego
przestrzegania zaleceń wydanych przez TUZ TUW oraz usunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości mogących skutkować wystąpieniem
szkód w środowisku lub wydaniem decyzji w trybie art. 47 ust. 2 lub art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach, do którego usunięcia pisemnie zobowiązało go
TUZ TUW (zalecenia),
umożliwienia przedstawicielowi TUZ TUW podjęcia czynności niezbędnych do oceny ryzyka, w tym udzielenia pomocy przy oględzinach miejsca
ubezpieczenia zarówno przed zawarciem, jak i w trakcie trwania umowy ubezpieczenia oraz po zakończeniu okresu ubezpieczenia, jeżeli czynności te
są niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia o pokrycie kosztów wykonania zastępczego

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczony zobowiązany jest:
W razie zdarzenia mogącego skutkować powstaniem odpowiedzialności TUZ TUW z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszych OWU ,
tj. wydania decyzji właściwego organu prowadzącego egzekucję orzekającą o przeznaczeniu środków z zabezpieczenia roszczeń ustanowionego na
pokrycie kosztów wykonania zastępczego na podstawie art. 48a ust.17 ustawy o odpadach, Ubezpieczający obowiązany jest:

do powiadomienia TUZ TUW niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od wystąpienia takiego zdarzenia lub uzyskania o tym informacji;

do zezwolenia TUZ TUW na dokonywanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody i jej rozmiaru oraz udzielenia w tym celu
pomocy i wiarygodnych wyjaśnień, a także okazania i przekazania dowodów i dokumentów odpowiednich do stanu rzeczy;

do zabezpieczenia możności dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego.
Ubezpieczający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować TUW TUZ o wszczęciu postępowania, które może skutkować wystąpieniem wypadku
ubezpieczeniowego, przekazać wszelkie materiały i informacje wskazane przez TUW TUZ oraz zastosować się do uzasadnionych wytycznych TUW TUZ w
ramach postępowania.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Tryb płatności składki
Składka może być płatna jednorazowo w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, chyba że umówiono się inaczej, lub w ratach, których termin i wysokość określi
umowa ubezpieczenia. Zapłata może być dokonana zarówno w formie przelewu bankowego jak i przekazu pocztowego.
Terminy płatności:
Termin zapłaty składki lub w przypadku rozłożenia składki na raty pierwszej i kolejnych rat oraz ich wysokość określa się w dokumencie ubezpieczenia (polisie)
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Początek i koniec okresu ubezpieczenia określa się w dokumencie ubezpieczenia (polisie).
Odpowiedzialność TUZ TUW z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak
niż od pierwszego dnia następnego miesiąca po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty, chyba że w umowie określono inny termin rozpoczęcia odpowiedzialności.
Jeżeli w umowie ubezpieczenia określono późniejszy termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność TUZ TUW rozpoczyna się od dnia
oznaczonego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od następnego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:

z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia,

z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia,

z dniem wypowiedzenia przez Ubezpieczający, jak i TUZ TUW umowy ubezpieczenia wskutek żądania drugiej strony umowy zmiany wysokości składki
na skutek ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa powstania wypadku ubezpieczeniowego,

z dniem wypowiedzenia umowy przez TUZ TUW w przypadkach wskazanych w ustawie, a także w przypadku zaistnienia ważnych powodów
określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub w umowie ubezpieczenia,

z dniem wypowiedzenia przez TUZ TUW umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy TUZ TUW ponosi odpowiedzialność
jeszcze przed zapłacenie składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została opłacona w terminie,

z upływem 7 dni od otrzymania od TUZ TUW pisma z wezwaniem do zapłaty kolejnej raty składki wysłanego po upływie terminu jej zapłaty pod
rygorem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dni jego otrzymania spowoduje ustanie odpowiedzialności z umowy ubezpieczenia,

z chwilą wyczerpania się sumy gwarancyjnej,

z dniem wskazanym w ostatecznej decyzji właściwego organu o zwrocie zabezpieczenia roszczeń w formie polisy ubezpieczeniowej.
Jak rozwiązać umowę?
Składając pisemne oświadczenie woli na adres siedziby TUZ TUW lub u agenta ubezpieczeniowego działającego w imieniu TUZ TUZ.
Rozwiązanie umowy ubezpieczenia na wniosek Ubezpieczającego może nastąpić w przypadkach:

odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni (a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni) od dnia zawarcia
umowy, jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, a jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia TUZ
TUW nie poinformował Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym
Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie; odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku
zapłacenia składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej;

wypowiedzenia przez Ubezpieczającego umowy ubezpieczenia wskutek żądania drugiej strony umowy zmiany wysokości składki na skutek ujawnienia
okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa powstania wypadku ubezpieczeniowego.
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