Dotazník pre poistenie škôd na životnom prostredí
spôsobených náhlou a náhodnou kontamináciou
Pozn. Pre poistenie škôd na životnom prostredí je potrebné vyplniť tento dotazník a Dotazník pre
poistenie zodpovednosti za škodu vrátane škody spôsobenej vadným výrobkom.
Obchodné meno:
Adresa:
IČO:

Koľko miest poistenia ( prevádzok) má byť poistených?
Prosím zodpovedajte nasledujúce otázky pre každé miesto poistenia ( prevádzku) separátne:
1. Druh prevádzky (prosím označte):

obchod
produkcia, výroba
služby, údržba
skladovanie
presný popis činnosti
2. Prosíme označte povahu objektov susediacich s Vašou prevázkou ( za susediaci objekt sa

pre potreby tohoto dotazníka považuje objekt bližší ako 2 km)
priemyselná zóna
poľnohospodárstvo/ lesníctvo
ochranné pásno vodného zdroja, zdroj pitnej alebo spodnej vody
parkovisko ( s viac ako 15 parkovacími miestami)
verejné zariadenia (napr. nemocnica,škola)
povrchová voda ( rieky, jazerá a pod.)
obytná zóna
iné
3. Boli v minulosti vykonané štúdie rizík (ekologické merania, bezpečnostné šetrenia, simulácie

poruchových prípadov alebo iné štúdie)?

4. Bolo už niekdy vypracovávané hodnotenie rizika škôd na životnom prostredí pre Vašu prevádzku?
Ak áno, prosíme priložte kópiu správy o hodnotení rizika škôd na životnom prostredí aj so
závermi, odporúčaniami alebo dohodnutými postupmi.

5. Vzťahujú sa pre Vašu prevádzku zákonné alebo iné opatrenia pre prípad poruchy?

6. Je pre činnosť na území Vašej prevádzky potrebné nejaké špeciálne povolenie?

7. Vzťahujú sa na činnosť na území Vašej prevádzky nejaké špeciálne enviromentálne zákony

alebo iné všeobecne záväzné predpisy?

8. Spôsobili ste niekedy v minulosti Vy alebo predchádzajúci majiteľ pozemku, na ktorom sa

nachádza Vaša prevádzka,škodu na životnom prostredí?
Ak áno, uveďte prosíme podrobnosti na separátnom liste ( minimálne príčinu škody, miesto škody,
čo bolo poškodené, výšku škody, aké opatrenia boli prijaté pre to, aby sa škody v
budúcnosti neopakovala).
9. Bola Vaša spoločnosť niekedy žalovaná za škodu spôsobenú na životnom prostredí? Ak áno,
prosíme uveďte podrobnosti.

10. Aký typ odpadu produkujete svojou činnosťou, aké sú hlavné emisie a zvyškové látky? Uveďte:

druh a zloženie
ročný výskyt
spôsob likvidácie (spaľovňa, recyklácia, skladovanie, kanalizácia a pod.)
meracie a kontrolné procesy

11. Ako nakladáte s odpadom, ktorý produkujete, príp. ako ho likvidujete/ kto je zodpovedný za jeho

likvidáciu a likvidáciu odpadovej vody?

12. Existuje program odpadového hospodárstva vo vzťahu k vode, pôde, vzduchu?

13. Existujú poplachové a tiesňové plány pre prípad porúch a katastrofy v areály prevádzky a mimo

nej?
Prílohy:

Ak máte nejaký cerifikát vzťahujúci sa na ochranu životného prostredia, prosíme priložte kópiu.
Ďalej prosíme priložte plány, výkresy, náčrty prevádzky, jej areálu a okolia.

Prehlasujem, že som na všetky otázky odpovedal pravdivo a zaväzujem sa v prípade uzavretia
poistnej zmluvy oznámiť BRASCO, s.r.o. bez zbytočného odkladu všetky zmeny
v horeuvedených skutočnostiach.

V

dňa

Podpis a pečiatka klienta

