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Kindlustatud ese

Ioniseeriva kiirgusallika kasutaja üldvastutuskindlustuse kindlustatud ese on kindlustatud isiku lepinguväline tsiviilvastutus kahju õigusvastasest tekitamisest kolmandale  
isikule (kahjustatud isik) seoses poliisil nimetatud kindlustatud tegevuse käigus poliisil nimetatud kiirgusallika kasutamisega poliisil nimetatud kindlustuskohas või -territooriumil.

Eritingimused

1.  Ioniseeriva kiirgusallika all mõistetakse käesolevate tingimuste tähenduses seadet, ainet või rajatist, mis on võimeline emiteerima ioniseerivat kiirgust või radioaktiivseid 
 aineid. Ioniseeriva kiirguse all mõistetakse energia siiret otseselt või kaudselt ioone tekitavate osakeste või elektromagnetiliste lainetena, mille lainepikkus on kuni 100 
  nanomeetrit. Juhul kui kiirgusseaduses on ioniseeriv kiirgusallikas või ioniseeriv kiirgus defineeritud eeltoodust erinevalt, lähtutakse seaduses sätestatud sõnastusest.

2.  Kindlustuskaitse laieneb nõuete ja kahju suhtes, mis on otseselt põhjustatud ioniseerivast kiirgusest, välja arvatud juhul, kui kahju on otseselt või kaudselt põhjustatud 
  ioniseerivast kiirgusest või radioaktiivsest reostusest, mis tuleneb tuumkütusest või tuumkütuse kasutamisest, tuumareostusest või kiirgusest.

3. Kindlustuskaitse laieneb nõuete ja kahju suhtes, mis on otseselt või kaudselt põhjustatud või mis tuleneb suitsu, tahma, nõe, vahu, hapete, leeliste, mürgiste  
 kemikaalide, vedelike või gaaside, jäätmete või muu ärritava, mürgise või saastava aine lekkimisest, emissioonist, levikust, saastamisest  või hajumisest (edaspidi  
 „saastamine”) maapinda, atmosfääri või mis tahes veekogusse või -hoidlasse, kui on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:
 3.1.  saastamine leiab aset ootamatult, äkki ja ettenägematult ning kindlustusvõtja ja/või kindlustatud isik ei teadnud ega saanud olla teadlik sellisest saastamisest;
 3.2.  saastamine toimub kindlustusperioodil;
 3.3.  saastamine avastatakse 72 tunni jooksul pärast saastamise algust;
 3.4.  kahju tekitatakse 72 tunni jooksul pärast saastamise algust;
 3.5.  kindlustusvõtja või kindlustatud isik teatab BTA-le tema vastu esitatud nõudest esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast kindlustusperioodi  
  lõppemist.

4.  Kindlustuskaitse kehtivuse eelduseks on kindlustatud isikul kindlustuslepingu sõlmimisel ja kahju tekitamisel kehtiva kiirgustegevusloa olemasolu, v.a kiirgusseaduses  
 sätestatud juhtudel.

5.  Kindlustuskaitse puudub, kui poliisil märgitud ioniseeriv kiirgusallikas ei ole ioniseerivaks kiirgusallikaks kiirgusseaduse tähenduses.
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Käesolevates eritingimustes sätestatud kindlustatud ese ja eritingimused märgitakse poliisile ja need on ülimuslikud mis tahes kindlustuslepingu tingimuse suhtes. Käesolevaid 
eritingimusi ei kasutata poliisist eraldiseisvana.


