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Vakuutuksenantajana on OP Vakuutus Oy, josta jäljempänä käy-
tetään nimeä OP.

1 VAKUUTUKSEN SOVELTAMISALA

Vakuutusehtoja sovelletaan yksityisoikeudellisille yhteisöille 
ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain (81/1998) nojalla 
myönnettäviin toissijaisiin ympäristövahinkovakuutuksiin.

2 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ
2.1 Ympäristövahinkovakuutuksesta korvataan ympäristövahin-

kojen korvaamisesta annetussa laissa (737/1994) tarkoitettu, 
Suomessa harjoitetusta toiminnasta Suomessa aiheutunut 
ympäristövahinko sekä tällaisen vahingon torjuntakustan-
nukset ja kustannukset ympäristön ennalleen saattamiseksi 
siten kuin ympäristövahinkovakuutuksesta annetussa laissa 
(81/1998) säädetään.

2.2 Vakuutuksesta korvataan ympäristövahinko silloin, kun kor-
vausta ei saada perityksi vakuutuksenottajalta eikä sitä saada 
vakuutuksenottajan vastuuvakuutuksesta.

2.3 Vakuutuksesta korvataan ympäristövahinko, joka on sattunut 
1.1.1999 tai sen jälkeen ja josta on esitetty vakuutuskauden 
aikana kirjallinen vaatimus OPlle tai Ympäristövakuutuskes-
kukselle.

2.4 Vakuutuksesta ei korvata sellaisia ympäristövahinkoja, jotka 
voidaan korvata öljysuojarahastosta annetun lain mukaan.

3 VAKUUTUKSENOTTAJAN  
TIEDONANTOVELVOLLISUUS

3.1 Ennen vakuutussopimuksen  
tekemistä annettavat tiedot

Vakuutuksenottajan tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa 
oikeat ja täydelliset vastaukset OPn tai sen edustajan esittämiin 
kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä OPn vastuun arvioimisen 
kannalta. Vakuutuksenottajan tulee lisäksi vakuutuskauden aika-
na ilman aiheetonta viivytystä oikaista OPlle antamansa, vääriksi 
tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot.

3.2 Tiedonantovelvollisuus  
vakuutuskauden aikana

Vakuutuksenottajan on viipymättä ilmoitettava OPlle vakuutusso-
pimusta päätettäessä ilmoitetuissa olosuhteissa tai vakuutuskir-
jaan merkityssä asiantilassa vakuutuskauden aikana tapahtunees-
ta olennaisesta vahingonvaaraa lisäävästä muutoksesta, jota OPn 
ei voida katsoa ottaneen lukuun sopimusta päätettäessä.

Vakuutuksenottajan on ilmoitettava tällaisesta muutoksesta OPlle 
viimeistään muutosta seuraavan vakuutusmaksun suorittamisen 
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yhteydessä. Vaaraa lisäävää voi olla esim. toimialan tai muun toi-
minnan muutos.

4 OPN VASTUUN ALKAMINEN
OPn vastuu alkaa, jollei erityisestä alkamisajankohdasta ole osa-
puolten kesken sovittu, silloin, kun OP tai vakuutuksenottaja on 
antanut tai lähettänyt hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen 
tarjoukseen.

Jos vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt kirjallisen vakuu-
tushakemuksen OPlle ja jos on ilmeistä, että OP olisi hakemuksen 
hyväksynyt, OP vastaa myös hakemuksen antamisen tai lähettä-
misen jälkeen sattuneesta vakuutustapahtumasta.

Vakuutushakemus tai hyväksyvä vastaus, jonka vakuutuksenot-
taja on antanut tai lähettänyt OPn edustajalle, katsotaan jätetyksi 
tai lähetetyksi vakuutusyhtiölle. Jollei ole selvitystä siitä, mihin 
vuorokaudenaikaan vastaus tai hakemus on annettu tai lähetetty, 
katsotaan tämän tapahtuneen kello 24.00.

5 VAKUUTUSKAUSI
Vakuutussopimus tehdään vakuutuskaudeksi. Vakuutuskausi on 
kalenterivuosi. Milloin on kysymyksessä kesken vuotta voimaan 
tuleva vakuutus, ensimmäinen vakuutuskausi käsittää ajan va-
kuutuksen alkamisesta kuluvan kalenterivuoden loppuun. Vakuu-
tus jatkuu sen jälkeen vakuutuskauden kerrallaan, ellei vakuu-
tuksenottaja tai vakuutuksenantaja ole sitä irtisanonut näiden 
vakuutusehtojen kohdan 10 mukaisesti.

6 VAKUUTUSSOPIMUKSEN  
VOIMASSAOLOAIKA

Vakuutussopimus on voimassa, mikäli jäljempänä ei ole toisin 
määrätty, vakuutuskausittain siihen saakka, kunnes yhteisön ym-
päristövahinkovakuutuksesta annetun lain mukainen vakuutta-
misvelvollisuus lakkaa.

7 VAKUUTUSMAKSU
Vakuutusmaksu lasketaan OPn soveltamien yleisten/erityisten 
maksuperusteiden mukaan. Maksuperusteisiin sisältyy myös ym-
päristövahinkovakuutuslain 6 §:ään perustuva OPn osuus Ympä-
ristövakuutuskeskuksen kustannuksista.

Vakuutuksenottaja on velvollinen ilmoittamaan OPlle tarpeelliset 
tiedot vakuutusmaksun laskemista varten. Jos edellä mainittuja 
tietoja ei toimiteta OPlle määräajassa tai tiedot ovat virheellisiä, 
OPlla on oikeus vahvistaa vakuutusmaksu kohtuulliseksi katso-
maansa määrään.
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7.1 Vakuutusmaksun suorittaminen

Vakuutusmaksu on suoritettava kuukauden kuluessa siitä, kun 
OP lähetti vakuutuksenottajalle maksuvaatimuksen. Ensimmäistä 
vakuutusmaksua ei kuitenkaan tarvitse suorittaa ennen OPn vas-
tuun alkamista eikä myöhempiä maksuja ennen vakuutuskauden 
alkamista.

Jos vakuutuksenottajan suoritus ei riitä kaikkien OPn vakuutus-
maksusaatavien maksamiseen, vakuutuksenottajalla on oikeus 
määrätä, mitä vakuutusmaksusaatavia hänen suorituksillaan ly-
hennetään.

8 VAKUUTUSMAKSUN  
VIIVÄSTYMINEN

Jos vakuutusmaksua ei suoriteta edellä kohdassa 7.1. tarkoitetussa 
määräajassa, myöhästymisajalta on suoritettava vuotuista viiväs-
tyskorkoa korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan 
mukaan. Vakuutusmaksu peritään viivästyskorkoineen ulosottotoi-
min ilman tuomiota tai päätöstä noudattaen, mitä verojen ja mak-
sujen ulosotosta on säädetty.

Ennen täytäntöönpanotoimenpiteisiin ryhtymistä vakuutuksenot-
tajalle ilmoitetaan perittävä maksu ja maksun peruste sekä se, että 
täytäntöönpanotoimenpiteisiin ryhdytään, jos vakuutuksenottaja 
ei kirjallisesti 14 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä kiistä 
maksuvelvollisuuttaan. Jos maksuvelvollisuus kiistetään, täytän-
töönpanon edellytyksenä on tuomioistuimen ratkaisu.

9 SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN 
VAKUUTUSKAUDEN VAIHTUESSA

OPlla on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa vakuutuseh-
toja, -maksua sekä muita sopimusehtoja.

Ehdot ja maksut

OPlla on oikeus muuttaa vakuutusehtoja, -maksua ja muita sopi-
musehtoja, kun perusteena on 
●● uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys
●● ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos (esim. kansainväli-

nen kriisi, poikkeuksellinen luonnon- tapahtuma, suuronnet-
tomuus).

Vakuutusmaksu

OPlla on oikeus muuttaa vakuutusmaksua korvausmenon tai kus-
tannustason muutosta vastaavasti.

Jos OP tekee vakuutussopimukseen edellä kuvattuja muutoksia, 
OP lähettää maksuvaatimuksen yhteydessä vakuutuksenottajalle 
ilmoituksen siitä, miten vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot 
muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla 
on oikeus irtisanoa vakuutus. Muutos tulee voimaan sen vakuu-
tuskauden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua 
ilmoituksen lähettämisestä.

10 VAKUUTUSSOPIMUKSEN  
PÄÄTTYMINEN

10.1 Vakuutuksenottajan oikeus  
irtisanoa vakuutus

Vakuutuksenottaja voi irtisanoa vakuutuksen siirtyväksi toiseen 
vakuutusyhtiöön viimeistään kolme kuukautta ennen vakuutus-
kauden päättymistä. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti ja 
irtisanomisilmoitukseen on liitettävä todistus uuden vakuutuksen 
ottamisesta.

10.2 Vakuutus päättyy ilman  
irtisanomista

Vakuutus päättyy ilman irtisanomista:

1. kun vakuutuksenottajan ympäristövahinkovakuutuksesta an-
netun lain mukainen toiminta päättyy;

2. kun yhteisö lopettaa toimintansa; tai

3. kun vakuuttamisvelvollisuus muutoin lakkaa.

Vakuuttamisvelvollisuuden lakkaamisesta vakuutuksenottajan tu-
lee ilmoittaa kirjallisesti OPlle. Vakuutus päättyy kuukauden ku-
luttua siitä, kun ilmoitus on saapunut OPlle.

10.3 OPn oikeus irtisanoa  
vakuutus

Jos OP luopuu ympäristövahinkovakuutuslain mukaisen toimin-
nan harjoittamisesta, sillä on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväk-
si vakuutuskauden lopussa. Irtisanominen suoritetaan kirjallisesti 
viimeistään kolme kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

10.4 Vakuutusmaksun laiminlyönti

Vakuutus päättyy ilman eri ilmoitusta sen vakuutuskauden lopus-
sa, jonka maksua ei ole siihen mennessä kokonaan maksettu.


