DOPLŇUJÚCI DOTAZNÍK
PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ NÁHLYM A NÁHODILÝM
ZNEČISTENÍM ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI (POISTNÍKOVI)
1.Obchodné meno a sídlo žiadateľa (poistníka)

2. S 2. Sídlo/adresa závodu

3. Druh prevádzky

4. Meno zodpovednej kontaktnej osoby
II. ÚDAJE O PREVÁDZKE
1. Názov, adresa a telef. (fax.) číslo jednotliv.prevádzok, ktorých sa to dotýka

2. Súčasný počet zamestnancov v jednej prevádzke
3. Celková suma zúčtovaných hrubých miezd v jednej prevádzke
4. Celkový ročný obrat z poskytnutých služieb a z predaja v jednej prevádzke
5. Veľkosť jednotlivých prevádzok – v m

2

6. Ako dlho je už na tomto mieste prevádzka v činnosti
III. ÚDAJE O DRUHU PREVÁDZKY
1. Druh vykonávaných činností (vrátane čistenia odpadov.vôd, resp.likvidácie a skládkovania odpadov)?

2. Podieha prevádzka nejakým nariadeniam pre prípad poruchy alebo nejakej podobnej zákonnej úprave?

3. Uskutočňovali sa pre prevádzku už skôr štúdie rizík (skúšky ekologickej kompatibility, bezpečnostné šetrenia, simulácie
poruchových prípadov alebo podobné aj interné štúdie?
Ak áno, uveďte prosím podrobnosti

4. Ak je to možné, priložte prosím prehľadné plány, výkresy alebo skice lokality prevádzky, okolitého prostredia (mierka
1:1000 alebo 1:2000).
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IV. LOKÁLNE EKOLOGICKÉ PODMIENKY (hlavne exponované oblasti)
1. Opis okolitého prostredia, hlavne počet a hustota obyvateľstva, využívanie
(napr.poľnohospodárstvo, priemysel, obytné budovy, voľný čas, les, verejná doprava

okolitých

priestorov

2. Je možné pre prevádzku získať nasledovné informácie?
geologická štruktúra podložia
hydrogeologické údaje
opis spodných a povrchových vôd

3. Zachytáva sa v areáli prevádzky alebo v jej okolí spodná alebo pitná voda?
Ak áno:-druh zachytávania
- účel použitia
- vzdialenosť od areálu prevádzky a hĺbka zachytávania

Ak je to možné, priložte prosím mapu v mierke 1:2000
V. ČINNOSŤ, PROCESY, SUBSTANCIE, PRODUKTY A MATERIÁLY
Ak je to možné, priložiť blokové a postupové grafy materiálového toku

1. Druh činnosti a procesov (hlavné, resp.relevantné)

2. Druh a množstvo používaných: (ak je to možné použiť chemické označenia podľa platnej normy, aj obchod.označenia)
- surovín, medziproduktov, konečných produktov

- vznikajúce zvyškové produkty

- ich manipulácia a skladovanie, resp. likvidácia

VI. HLAVNÉ EMISIE A ZVYŠKOVÉ LÁTKY so zvláštnym zreteľom na
- rozširovanie v bližšom a vzdialenejšom okolí
- kontrolné zariadenia a metódy dozoru
- sklon k poruchám so škodlivým účinkom
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1. Ktorý subjekt je zodpovedný za likvidáciu odpadov /zvyškových látok/ a odpadovej vody?

2. Existuje písomná stratégia podniku (obchodná politika) vo vzťahu ku kvalite odpadového vzduchu, odpadovej vody
a likvidácii odpadov? Ak áno, aké je jej znenie?

-

3. Detailné údaje pre všetky odpady a zvyškové látky (pevné, tekuté, plynné)
-druh a normálne zloženie
-ročný výskyt
-druh likvidácie (v rámci zariadenia, skládka, čistička, spaľovanie, recyklácia, skladovanie, kanalizácia atď)
-odkedy sa týmto spôsobom likviduje
- meracie a kontrolné procedúry
- kontrolné mechanizmy

4. Existujú zmluvné podmienky s ohľadom na likvidácie odpadov a zvyškových látok? (Ak likvidáciu vykonávajú cudzie
firmy, prosíme uviesť zmluvné podmienky)

5. Ktoré úradné predpisy sú potrebné, existujú, resp. sú záväzné pre prevádzkovanie prevádzky? Aké obmedzenia
existujú?

VII. EXISTUJÚCE RIZIKÁ A ICH VPLYV NA OKOLIE, ZABEZPEČ. PROTI EXISTUJ. RIZIKÁM
1. Aké sú fyzikálne riziká vo výrobe, skladovaní a preprave, s prihliadnutím na druh a charakteristiku používaných
substancií, materiálov a produktov s ohľadom na:
-možné krátkodobé účinky substancií v prípade poruchy?
-možné dlhodobé účinky normálnej prevádzky?

2. Akého druhu sú existujúce bezpečnostné systémy a aké opatrenia sú prijaté na bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými
produktmi a operáciami?

3. Existujú poplachové a tiesňové plány pre prípady porúch a katastrofy v areáli prevádzky a mimo nej?
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4. Aké by boli potenciálne dôsledky a zodpovednosti, ak by nastal jeden alebo viaceré poruchové prípady alebo katastrofy
v prevádzke s ohľadom na
-ovplyvnenie lokálnymi podmienkami?
-mienku obyvateľstva?
-situáciu vôd?
-geologickú situáciu?
-právnu situáciu?
-politickú situáciu a jej prostredie (tlak médií a záujmových skupín)?

VIII. Rôzne
1. Existujú ustanovenia alebo vyhlášky, ktoré sa v súčasnosti nedodržiavajú alebo sa nedajú dodržiavať?
Existujú špecifické povolené výnimky?

2. Ako často, ak vôbec, sa prevádzka kontroluje alebo sa vykonáva dozor príslušnými dozoruj.orgánmi?

3. Zaznamenali sa trestné prípady s ohňom na ekologické priestupky? Ak áno, prosíme uviesť podrobnosti.

4. Stali sa ekologické škody, ktoré viedli alebo by mohli viesť k nárokom zo zodpovednosti za náhle znečistenie životného
prostredia, spôsobené haváriou? Ak áno, akého druhu a s akými následkami?

5. Plánujú sa v blízkej budúcnosti zmeny v prevádzke, ktoré ovplyvnia ekologické podmienky (pozitívne ale aj negatívne
zmeny)? Ak áno, prosíme bližšie opísať.

Týmto vyhlasujeme, že údaje, ktoré sme uviedli v tomto dotazníku k poistnej zmluve, sú podľa našich najlepších
vedomostí a presvedčenia úplné a pravdivé a súhlasíme s tým, aby bol tento dotazník použitý ako základ poistnej
zmluvy.
Poisťovňa sa zaväzuje, že s týmito údajmi bude zaobchádzať ako s prísne dôvernými.

V

dňa

podpis
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