Αθήνα, 07/01/2021
Η παρούσα χορηγείται αποκλειστικά για να επιβεβαιώσει την ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης
και δεν αποτελεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Η κάλυψη που παρέχεται στον Ασφαλιζόμενο υπόκειται αυστηρά σε όλους τους όρους, τις
προϋποθέσεις, τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς του Ασφαλιστηρίου με Αρ.
B1709CE639300kj – LSW 176 A Pollution Hazard Policy wording 8.89 wording.

Ασφαλιζόμενος:

ENVIROCHEM Υπηρεσίες Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε.
και/ή Envirochem Cyprus Ltd

Διεύθυνση:

Ακτή Μουτσοπούλου 58, 18536, Πειραιάς, Ελλάδα

Διάρκεια Ασφάλισης:

Από 01/01/2021 (00.01 Ώρα Ελλάδος)
Μέχρι 01/01/2022 (00.01 Ώρα Ελλάδος )

Αναδρομική Ισχύς :

01/01/2020 (00.01 Ώρα Ελλάδος)

Γεωγραφικά όρια

Εντός Ελληνικής Επικράτειας και Κύπρου και μέχρι τις εγκαταστάσεις σε
χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης

Ασφαλιζόμενες εργασίες:

Εργασίες συλλογής, μεταφοράς εντός Ελληνικής Επικράτειας και
διασυνοριακής μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων που διενεργεί ο
Ασφαλιζόμενος οδικώς και με ferry, για τα ειδη επικίνδυνων
αποβλήτων που ανήκουν στις κατηγορίες κινδύνου: UN 2 - 6, 8 και 9.

Καλύψεις

Όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στους όρους (γενικούς / ειδικούς/
εξαιρέσεις) και στις προϋποθέσεις κάλυψης του Ασφαλιστηρίου και
εδώ αναφέρεται επιγραμματικά, η ασφαλιστική κάλυψη αφορά :
Τρίτους
και την επαναφορά του περιβάλλοντος στη πρότερη
κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς.
Η παρούσα αποτελεί την Βεβαίωση που προβλέπει τo άρθρο 57 του
ν.4042 (ΦΕΚ 24 / 13-2-2012), (όπως αυτό τροποποίησε το άρθρο 7
Β.2.3.α της ΚΥΑ 13588/525/2006 (ΦΕΚ 383 Β/ 28.03.2006), και του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, άρθρο 6 και/ή κάθε εφαρμοστέα
ευρωπαϊκή κοινοτική οδηγία, κανονισμός ή απόφαση, νόμος,
διάταγμα και εγκύκλιος υπό την προϋπόθεση ότι έχουν την ισχύ
νόμου, ή οποιαδήποτε άδεια, διαταγή ή εντολή οποιασδήποτε εθνικής
ή τοπικής εξουσίας ή εκ του νόμου αρχής, δικαστηρίου, σύμφωνα με
την οποία βεβαιώνεται ότι οι ανωτέρω περιοριστικά αναφερόμενες
ασφαλιζόμενες εργασίες καλύπτονται από το ασφαλιστήριο
συμβόλαιο με αρ. B1709CE639300k, υπό τους όρους, τις εξαιρέσεις,
τις προϋποθέσεις κάλυψηςκαι τους περιορισμούς που αναλυτικά
αναφέρονται στο ως άνω ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Όρια Ευθύνης

ΕΥΡΩ 500,000 για κάθε ατύχημα, και αθροιστικά ανά περίοδο
ασφάλισης για εργασίες συλλογής, μεταφοράς επικίνδυνων
αποβλήτων εντός Ελληνικής Επικράτειας
ΕΥΡΩ 1,000,000 για κάθε ατύχημα και αθροιστικά ανά περίοδο
ασφάλισης για εργασίες διασυνοριακής μεταφοράς επικίνδυνων
αποβλήτων εντός Ευρωπαικής Ένωσης.

Απαλλαγή

Σε κάθε περίπτωση καλυπτόμενου γεγονότος, παραμένει σε βάρος
του Ασφαλισμένου το ποσό των € 50.000.

Εφαρμοστέο Δίκαιο /
Δικαστηρια

Ελληνικό δίκαιο / Ελληνικά Δικαστήρια

Ασφαλιστής

Lloyd’s Insurance Company SA

Για λογαριασμό της Daes London Market Ins.Brokers Μεσίτες Ασφαλίσεων ΙΚΕ

Σταύρος Καχριμάνης

