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VAHINGONKÄRSINYT

Nimi

Henkilötunnus / y-tunnus

Puhelinnumero (klo 8-16)

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Onko tiedossa muita vahingonkärsineitä ?

Onko korvausta haettu muusta vakuutuksesta esim. vahingonaiheuttajan vastuuvakuutuksesta ?

kyllä,

mistä vakuutusyhtiöstä ?

ei
Onko korvausta saatu muulla perusteella ?

kyllä,

mistä ?

ei

TUNNETTU
VAHINGONAIHEUTTAJA

Vahingonaiheuttajan nimi

Henkilötunnus / y-tunnus

Puhelinnumero (klo 8-16)

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Onko vahingonaiheuttaneella ollut lakisääteistä ympäristövahinkovakuutusta?

kyllä
ei
ei tietoa

MAKSUKYVYTTÖMYYS

Millä perusteella pidätte vahingonaiheuttajaa maksukyvyttömänä ? (liitteeksi tarvitaan päätös tai muu asiakirjaselvitys)

Tulokseton ulosottoyritys
Konkurssi
Yrityssaneerausmenettely
Yksityisen henkilön velkajärjestely
Muu peruste, mikä

TUNTEMATON
VAHINGONAIHEUTTAJA

Mitä toimenpiteitä on tehty vahingonaiheuttajan selvittämiseksi ? (tarvittaessa selostusta voi täydentää liitteillä)

VAHINKOTAPAHTUMA

Vahingon sattumisaika

Vahingon toteamisaika

Vahinkopaikka ja osoite

Ilmennyt vahinko ja sen syyt ? (tarvittaessa selostusta voi täydentää liitteillä)

YMPÄRISTÖVAHINGON KORVAAMISESTA
Mikä on edellytyksenä vahingon ilmoittamiselle?

Ympäristövahinkovakuutuslain mukaiset korvaukset

1.1.1999 on tullut voimaan laki ympäristövahinkovakuutuksesta
(81/1998). Sen perusteella suoritetaan korvausta ympäristövahinkolaissa (737/1994) tarkoitetusta ympäristövahingosta, jos

Ympäristövahinkovakuutuslain 12 §:n mukaan korvaus määrätään
noudattaen soveltuvin osin, mitä ympäristövahinkojen korvaamisesta
annetussa laissa säädetään.Ympäristövahinkolain 5 §:n mukaan korvaus henkilö- ja esinevahingosta määrätään vahingonkorvauslain 5 luvun
säännösten mukaisesti. Lisäksi korvataan henkilö- tai esinevahingosta
riippumaton taloudellinen vahinko, jos tällainen varallisuusvahinko ei jää
vähäiseksi. Rikoksella aiheutettu vahinko korvataan kuitenkin aina.
Vähäiseksi jäävää esinevahinkoa tai henkilö- tai esinevahingosta riippumatonta taloudellista vahinkoa ei myöskään korvata, jos ympäristövahinko on sen luonteinen, että korvauksen hakija on sen velvollinen
kohtuudella sietämään.

• ympäristövahingon aiheuttaja on jäänyt tuntemattomaksi
• ympäristövahingon aiheuttaja on todettu maksukyvyttömäksi.
• vahinkoa ei voida korvata öljysuojarahastosta annetun lain mukaan
Ensisijaisesti vastuussa ympäristövahingosta on vahingon aiheuttanut
toiminnan harjoittaja. Lakisääteisestä ympäristövahinkovakuutuksesta
korvausta voi hakea vain, jos vahingonaiheuttaja on todettu maksukyvyttömäksi, tai jos vahingonaiheuttajaa ei ole saatu selvitettyä. Ennen
1.1.1999 harjoitetusta toiminnasta johtuneista vahingoista ei voi hakea
korvausta ympäristövahinkovakuutuksesta, vaikka vahinko olisi ilmennyt
vasta lain voimaantulon jälkeen.
Mikä on ympäristövahinko?
Ympäristövahinkolain 1 §.n mukaan ympäristövahinkona korvataan
tietyllä alueella harjoitetusta toiminnasta johtuva vahinko, joka on ympäristössä aiheutunut :
• veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta
• melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai hajusta
• muusta vastaavasta häiriöstä
Ympäristövahinkolain 2 §:n mukaan laki ei koske vahinkoja, joiden
korvaamisesta säädetään muussa laissa lukuunottamatta mm. tuotevastuulakia (694/1990). Tämän vuoksi ympäristövahinkona ei korvata esim.
vahinkoja, jotka korvataan liikennevakuutuslain (279/1959) nojalla.
Korvaamisen edellytyksenä on, että lain piirissä olevan toiminnan ja
vahingon välinen syy-yhteys on todennäköinen.

ALLEKIRJOITUS

Ympäristövahinkolain 6 §:n mukaan korvausta suoritetaan myös vahingontorjunta- ja ennallistamiskustannuksista. Näitä ovat kustannukset
niistä tarpeellisista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty ympäristövahingon
uhan torjumiseksi tai vahingoittuneen ympäristön palauttamiseksi ennalleen. Ympäristövahinkovakuutuslain 12 §:n mukaan vakuutuksesta ei
kuitenkaan makseta ympäristövahinkolain 9 §:ssä tarkoitettua etukäteiskorvausta eikä Ympäristövakuutuskeskuksella ole ympäristövahinkolain
10 §:ssä tarkoitettua lunastusvelvollisuutta.
Muun lain perusteella suoritettu korvaus vähennetään tämän lain nojalla
suorittavasta korvauksesta.
Ympäristövahinkovakuutuslain 13 §:n mukaan korvauksesta vähennetään vahinkoa kärsineen omavastuuosuutena  HXURa, jos vahinkoa kärsinyt on luonnollinen henkilö, ja 000 HXURa, jos vahinkoa
kärsinyt on oikeushenkilö.
Korvauksen hakeminen
Korvausvaatimus on esitettävä Ympäristövakuutuskeskukselle kirjallisesti kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahinkoa kärsinyt on saanut
tietää siitä, että korvausta ei saada perityksi korvausvelvolliselta tai että
korvausvelvollista ei ole saatu selvitetyksi. Alkuperäiset kuitit ja muut
selvitykset aiheutuneista kustannuksista pyydämme toimittamaan vasta
sen jälkeen, kun keskus on antanut asiasta myönteisen korvauspäätöksen. Pyydämme säilyttämään tositteet mahdollista korvauskäsittelyä
varten.

Vakuutan tässä vahinkoilmoituksessa antamani tiedot oikeiksi
Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimen selvennys

