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Productomschrijving

Overal in Europa worden bedrijven steeds meer geconfronteerd met milieuaansprakelijkheden, 
die grote kosten met zich mee kunnen brengen. Een toenemend publiek bewustzijn en een 
strengere milieuwetgeving, zoals recent de invoering van de EU-richtlijn 2004/35/CE (betreffende 
Milieuaansprakelijkheid), heeft ervoor gezorgd dat bedrijven in toenemende mate aansprakelijk 
kunnen worden gehouden voor milieuschade. De meeste verzekeringspolissen bieden echter 
geen oplossing voor dit probleem, vaak is er geen dekking voor geleidelijke milieuverontreiniging 
en voor schade aan beschermde planten- of diersoorten of natuurlijke habitat door verontreiniging

Om te voorzien in de behoeften van onze klanten, is EnviroPro ontwikkeld. EnviroPro is een 
ruime, innovatieve polis die voldoet aan de veranderende wet en regelgeving en op maat wordt 
gemaakt voor onze klanten.

Dekking

Er wordt een dekking gegeven voor:

•	 Herstellen	en	verhelpen	van	schade	aan	beschermde	planten-	of	diersoorten	of	natuurlijke	
habitat door verontreiniging aan locaties van derden, inclusief verweerkosten en kosten ter 
voorkoming van schade.

•	 Schade	door	zowel	geleidelijke,	als	plotselinge	verontreiniging.

•	 Saneringskosten	(op	en	buiten	het	eigen	terrein)	met	inbegrip	van	de	herstelkosten	
onroerende zaken .

•	 Personen-	en	zaak	schade	van	derden	ten	gevolge	van	een	verontreiniging.

Aanvullende dekking mogelijk voor:

•	 Bedrijfsschade.

•	 Milieuschade	veroorzaakt	door	het	transport	van	goederen.

•	 Milieuaansprakelijkheid	van	aannemers,	inbegrepen	het	werk	uitgevoerd	door	onderaannemers.

Belangrijkste voordelen
•	 Ruime,	flexibele	dekking.

•	 Op	maat	gemaakte	voorwaarden	voor	complexe	risico’s.

•	 Ervaren	acceptanten	en	een	gespecialiseerde	schadedienst.

•	 Solide	financiële	zekerheid.

Doelmarkt
•	 Nationale	bedrijven	en	multinationals.

•	 Producenten	van	grondstoffen,	halffabrikaten	en	eindproducten

•	 Opslag	van	bulkgoederen,	magazijnen	en	distributiecentra	groot-	en	detailhandel.

•	 Installaties	en	instellingen	voor	de	behandeling	en	verwerking	van	afval.

•	 Commerciële	bedrijven	en	non-profit	instellingen	zoals	ziekenhuizen,	winkelcentra,	
laboratoria, hotels en wooncentra.
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AIG is een toonaangevende schadeverzekeraar met meer dan 70 miljoen klanten wereldwijd. Met één van de meest uitgebreide productenpaletten en diensten binnen de 
branche, een hoogwaardige schadebehandeling en een financieel sterke positie, kan AIG haar klanten voor nagenoeg alle verzekerbare risico’s met vertrouwen bedienen.
AIG is de marketing naam voor de wereldwijde verzekeringsactiviteiten van AIG Inc.
AIG Europe Limited biedt verzekeringsdekking voor klanten in de EEA landen en Zwitserland.
Bezoek onze website voor meer informatie http://www.aig.com
AIG is de handelsnaam van de algemene verzekeringsactiviteiten van AIG wereldwijd, inclusief AIG Europe Limited. 
De verzekeraar is AIG Europe Limited
Dit document is uitsluitend voor informatieve doeleinden en er kan geen beroep op gedaan worden om in welke omstandigheid ook dekking te verkrijgen. Producten 
kunnen verschillen van land tot land en zijn niet steeds in alle Europese landen beschikbaar. Omvang en voorwaarden van de dekking zijn onder voorbehoud van de 
polisvoorwaarden. Deze kunnen op verzoek verkregen worden bij uw makelaar of assurantietussenpersoon of bij AIG Europe Limited.

Acceptatie
Voor de dekking van operationele en nieuwe verontreiniging, bieden wij een eenvoudige, 
gestroomlijnde werkwijze aan om de premie te bepalen en om dekking te verlenen, gebaseerd 
op de volgende informatie:

1. Wat zijn de activiteiten?

2.	Hoe	worden	de	vestigingen	bestuurd	op	vlak	van	milieubeheer?

3. Waar worden deze activiteiten uitgevoerd (omgeving van de vestiging)?

Voor	meer	complexe	risico’s	en/of	multinationals	kunnen	wij	een	op	maat	gemaakte	verzekering	
en	dekking	uitwerken	om	zo	tegemoet	te	komen	aan	de	specifieke	behoeften	van	de	
verzekeringsnemer. Dit kan de volgende dekkingen inhouden:

•	 Dekking	van	kosten	ten	gevolge	van	onbekende	al	bestaande	verontreinigingen	(eerdere	
feiten) met de mogelijkheid tot het afsluiten van meerjarige polissen (tot 10 jaar).

•	 Lokale	polissen.

•	 Internationaal	programma	met	lokale	polissen.

•	 Herverzekering	voor	en	ondersteuning	van	captives.

Contact
Paul Plooij 
Email: paul.plooij@aig.com 
Tel: 010- 4535 460

Hans	Moesker 
Email: hans.moesker@aig.com 
Tel: 010-4535 692

Koen	van	Leuven 
Email: koen.van_leuven@aig.com 
Tel: 010- 4535 444


