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Supplementary Fund

Supplementary Fund Protocol

2

Korvausten toinen kerros

1992 Fund Convention

IOPC Fund 1992

1

Korvausten ensimmäinen
kerros

1992 Civil Liability Convention

{

Säiliöaluksen omistaja

Korvausten kolmas kerros

Oikeudellisesti vastuullinen
osapuoli

Maksimissaan 750 milj. SDR
Maksut öljyn vastaanottajilta
Supplementary rahaston
jäsenvaltioissa

Maksimissaan 203 milj. SDR

Maksut öljyn vastaanottajilta
1992 rahaston jäsenvaltioissa

Maksimissaan 89,77 milj. SDR

Vakuutus ( P&I Clubit )

{

TOK006

Taloushallinto alusöljyvahingon
torjunnassa

Rahan lähde

Pikaohje PRONTOn täyttöä laskutusta varten
Vahingon tunniste ja toiminta-alue:___________________________________
Kuvaus likaantuneesta alueesta ja sen sijainnista, karttojen lisäksi todisteina voidaan käyttää valokuvia ja videomateriaalia
Todisteet öljyn alkuperästä eli likaajasta, onko otettu näytettä
Suoritetut torjuntatoimet sekä perustelut valituille menettelyille
Työntekijöiden määrä, tehdyt tunnit, normaalit ja ylityötunnit eroteltuina
Kalusto- ja laitteistokustannukset työalueittain:
Käytetyt kalusto- ja laitteistotyypit
Kaluston ja laitteiden toimittajat tai tilaajat (tilausnumerot!)
Vuokra- tai ostohinnat
Kaluston ja laitteiden määrät ja käyttöajat
Muut vuokrat (toimitilat, rakennukset ja huoneistot, sisäiset vuokrat), posti- ja telepalvelut, kaluston pienhankinta,
muut tarvikkeet
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Kaikki kuluvat materiaalit, tarvikkeet ja aineet:
Käytetyt materiaali-, tarvike- ja ainetyypit
Toimittajat tai tilaajat
Käytetyt määrät
Missä ja mihin tarkoitukseen käytetty

Imeytyspuomit (koko ja määrä)
Imeytysainesäkit (tyyppi ja määrä)
Imeytysmatto (leveys, käytetyt metrit
tai rullat), keräyssäkit (tyyppi ja määrä),
suojavarusteet ja niiden huolto, muovit,
peitteet, nippusiteet, muu kertakäyttömateriaali, muut materiaalihankinnat

Kuljetuskustannukset:
Käytettyjen kumipyöräajoneuvojen, alusten ja ilma-alusten määrät, tyypit ja rekisteritunnukset
Käyttöaika päivinä tai ajotunteina
Vuokra- ja käyttökustannukset
Jätteen varastointi ja käsittelykustannukset ja jätteen määrä
Korjauskelvottomaksi vaurioituneen laitteiston tai välineistön vaihtokustannukset
Selvitys, miksi rikkoutunutta ei korjattu
Korvauskelvottomaksi vaurioituneen materiaalin tyyppi ja ikä
Vaurioitumisen olosuhteet valokuvien, videomateriaalin tai muun tallennemateriaalin kera
Öljylle altistuneet eläimet:
Hoidettujen eläinten määrä ja luontoon jälleen vapautettujen eläinten määrä
Jokainen hälytetty virasto tai laitos sekä muut toimeksiannot
Huom! Merkitse PRONTOon myös tilausnumerot, tilattaessa palveluita, esim. kaluston/tarvikkeiden pesu, koska
likaantuneiden tarvikkeiden ja kaluston pesetykset, kuljetukset ja haut ovat myös vahingon aiheuttajalta laskutettavia
Apua PRONTOn täyttämiseen ja lisätietoja laskutuksesta:
Öljyntorjunnan kalustomestari
puh. numero
Öljyntorjunnan toimisto
puh. numero
Öt-varikko
puh. numero
Vahinkojätteen kuljetuksista vastaava palomestari
puh. numero
Öljyntorjuntakaluston käytöstä lisätietoja:
puh. numero
Tarvittaessa konsultointiapua:
Ympäristöasiantuntija
puh. Numero
Torjuntatyön johto
puh. Numero
Jäteasemat ja aukioloajat:
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