Deze informatie is bedoeld voor verzekeringsmakelaars en andere verzekeringsprofessionals.

Milieuaansprakelijkheid
(Enviropro)
Beschermt uiteenlopende bedrijven tegen milieu-incidenten

De publieke bewustwording rondom milieukwesties blijft stijgen.
Tevens komen er steeds meer strengere milieuvoorschriften. Dit
betekent automatisch dat bedrijven vaker aansprakelijk gesteld kunnen
worden voor milieuschade. Naast oplopende kosten voor het evalueren
van de omvang van milieuschade en de sanering, kampen bedrijven
tegenwoordig ook met hernieuwde schade-eisen. Deze eisen, die vanuit
de overheid opgesteld zijn, gelden voor bedrijven die schade aangebracht
hebben aan hun leefomgeving en worden aansprakelijk gesteld voor
‘verlies van gebruik’ tot het milieu volledig hersteld is.
Veel verzekeringspolissen voor algemene
aansprakelijkheid bevatten een clausule
over milieudekking, waarbij geïnsinueerd
wordt dat bedrijven beschermd zijn tegen
milieu-incidenten en dus ook schade.
Slechts de kosten van derden voor
lichamelijke -en materiële schade, in
geval van een plotseling ongeval, worden
in dit soort polissen gedekt.

Ons aanbod van oplossingen voor
milieuverzekeringen beantwoordt aan
de uiteenlopende behoeften van onze
klanten op het vlak van milieurisico’s.
Rechtstreekse opruimkosten of
bedrijfsonderbrekingen zijn beschermd.
Dit als gevolg van, of schade-eisende
derde tegenover het bedrijf, milieuschade
die soms niet eens door verontreiniging is
veroorzaakt.

Voor wie is het?

De Enviropro verzekering is bedoeld voor de meest
uiteenlopende bedrijven met operationele processen.
Hierbij kunt u denken aan: bouwprojecten, aannemers,
fabrikanten, energiebedrijven, drukkers, metaalfabrieken,
magazijnen, transportbedrijven, textielproducenten, retailers
en voedselverwerkende bedrijven alsook onderwijsinstellingen,
medische/woonzorgcentra en hotels.
Activiteit

Milieuproblemen en dekkingen

Wij hopen natuurlijk dat het niemand overkomt. Maar als onze
klant onverhoopt slachtoffer wordt van een milieu-incident,
willen wij zeker zijn dat zij een verzekering hebben afgesloten
met de juiste dekking. Enviropro biedt uitgebreide dekkingen
voor de financiële gevolgen van een milieu incident. We lichten
er een aantal voor u uit:

Dekking

Potentieel milieu risico

Schade aan biodiversiteit

Scheuren in leidingen in een beschermd gebied
waarbij olie de natuur in lekt. De autoriteiten
verplichten het bedrijf om niet alleen een primaire
sanering door te voeren, maar ook om het milieu te
vergoeden voor de schade die aan het natuurlijke
leefmilieu en de soorten werd aangebracht.

Richtlijn betreffende milieuaansprakelijkheid
2007 (ELD): onze verzekering biedt dekking voor
bepalingen van de ELD waaronder kosten, voor
‘biodiversiteit’, complementaire en compensatoire
sanering, verdediging en redding.

Graduele verontreiniging op
het eigen terrein

Tijdens een verplicht bodemonderzoek wordt
verontreiniging van minerale olie ontdekt
als gevolg van een gradueel lek aan een
ondergrondse brandstoftank.

Terwijl plotse en accidentele lekken onmiddellijk
duidelijk zijn, kan gedurende een langere periode
een grotere potentiële blootstelling ontstaan. Deze
polis dekt graduele verontreiniging, alsook plotse en
accidentele verontreiniging.

Bluswater

Na een brand in een metaalverwerkend bedrijf,
blijkt uit onderzoek van de verontreinigingsgraad,
dat de waterafvoer van de brand en blusmiddelen
de waterzuiveringsinstallatie in het bedrijf van
de verzekerde beïnvloedt en dat het omringende
leefmilieu wordt verontreinigd.

Deze polis geeft dekking voor sanering, lichamelijkeen materiële schade veroorzaakt door verontreiniging
tijdens en na een brand zoals giftige rook en
verontreiniging door verontreinigd bluswater.

Transport

Een melkwagen valt om en 28m³ van het
product komt op de weg terecht en stroomt de
aangrenzende velden in.

Onze verzekering dekt verontreiniging veroorzaakt
door transport naar en van de faciliteiten van de
Verzekerde.

Gedekt

> Schade door zowel graduele, als plotse en accidentele
verontreiniging
> Saneringskosten (op en buiten het terrein) met inbegrip van
de herstel- en heropbouwkosten van roerende en onroerende
goederen die tijdens de sanering beschadigd raakten
> Lichamelijk letsel en stoffelijk schade aan derden ten
gevolge van een verontreiniging
> Herstellen en saneren van de biodiversiteitsschade aan
eigendommen van derden, met inbegrip van een dekking
voor alternatieve natuurlijke bronnen. Verdediging en
schatting van de schade aan de biodiversiteit
> Transported cargo: milieuschade veroorzaakt door het
transport van goederen inclusief laad- en losactiviteiten van
de lading op of van het vervoermiddel.
> Bedrijfsschade: de kosten van eigen bedrijfsschade als
gevolg van de sanering

Voornaamste uitsluitingen

Er zijn situaties waarbij wij geen schade vergoeden, de
zogenoemde uitsluitingen. Wij zetten de voornaamste situaties
voor u op een rijtje:
•
•
•
•
•

Opzet door anderen dan werknemers
Boetes
Nucleaire risico’s
Oorlog
Terrorisme

PIER: betrouwbare en
gespecialiseerde bijstand bieden
wanneer ondernemingen deze
het meest nodig hebben

Waarom AIG?

Verder gaan dan verzekeren

WERELDWIJDE
ERVARING

PIER Europe (Pollution Incident
and Environment Response)®
is AIG’s bijstandsnetwerk dat bij
milieuverontreiniging of milieuincidenten betrouwbare en
gespecialiseerde bijstand biedt wanneer
ondernemingen deze het meest nodig
hebben. PIER Europe helpt klanten om
hun normale activiteiten te hervatten
en beperkt tegelijkertijd de kosten die
gepaard gaan met saneringsmaatregelen
en potentiële aansprakelijkheid.

Claims service

Gespecialiseerd

PIER Europe:

Contact

AIG Environmental ondersteunt de markt
waarin we actief zijn, met toegewijde
underwriters die lokale kennis aanbieden.
Met de vereiste underwriting autoriteit
leveren we creatieve oplossingen aan
onze klanten.

Meer dan 35 jaar
in schade afhandeling

PIER EUROPE
bijstandsnetwerk

ASSISTEREN

van de verzekerde bij het opzetten van

Begeleiding van begin tot eind door

AIG’S ERVAREN
PROFESSIONALS

een noodteam

Beschikbaar in

32 LANDEN

lokale consultants en aannemers mobiliseren
om klanten te helpen bij het opstellen van
saneringsplannen, de beperking van schade,
het beheer van de publieke impact van het
incident en de aanvang van de opruiming

Polishouders nemen automatisch deel aan het

PIER
PROGRAMMA

Hier zijn geen extra kosten aan verbonden

De Pier Europe hotline is

24/7
BESCHIKBAAR

op +44 (0)1273 400965

Let op: Dit document dient uitsluitend voor informatiedoeleinden. De precieze omvang
van de dekking en de voorwaarden daarvan staan beschreven op het polisblad en in de
daarbij behorende clausules, aanhangsels en polisvoorwaarden.

Steunend op meer dan 35 jaar
wereldwijde ervaring in schade
afhandeling, heeft ons milieu
team de expertise en de middelen
opgebouwd om snelle en bindende
beslissingen te nemen. Milieuschades
zijn over het algemeen vrij complex en
vereisen een gedegen en zorgvuldige
aanpak. Onze schadebeheerders
en schadeconsultants zijn ervaren
professionals die uw schadegeval van
begin tot eind zullen begeleiden.

Stijn Thonnon
Head of Environmental Liability Belux
Direct Line : + 32 2 739 90 39
stijn.thonnon@aig.com
Julien Deladriere
Underwriter Environmental Liability
Direct Line : + 32 2 739 92 31
julien.deladriere@aig.com

www.aig.be
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