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 Risico Brand AVB MSV AIG Enviropro 

Eigen schade Opruimingskosten van verzekerde zaken op de verzekerde 
locatie agv een op de brandpolis gedekt evenement 

gesublimit
eerd    

Eigen schade 
Opruimingskosten van verzekerde zaken op de verzekerde 
locatie agv een plotseling evenement, niet gedekt op de 
brandpolis 

    

Eigen schade  Opruimingskosten op de verzekerde locatie agv geleidelijke 
milieuschade     

Eigen schade 
Opruimingskosten van verzekerde zaken buiten de 
verzekerde locatie agv een op de brandpolis gedekt 
evenement 

gesublimit
eerd    

Schade aan 
derden 

Opruimingskosten van verzekerde zaken buiten de 
verzekerde locatie agv een plotseling evenement, niet 
gedekt op de brandpolis 

    

Schade aan 
derden Kosten en schade van derden agv geleidelijke milieuschade     

ELD Kosten 
Herstelmaatregelen op de verzekerde locatie op de 
verzekerde locatie agv een op de brandpolis gedekt 
evenement 

  

alleen indien de 
herstelmaatregelen zijn aan te 

merken als zaakschade als 
gevolg van een verontreiniging 

Dekt ook 
Biodiversiteitsschade en 
schade als gevolg van 

non-pollutie 

ELD Kosten Herstelmaatregelen op de verzekerde locatie agv 
geleidelijke milieuschade   

alleen indien de 
herstelmaatregelen zijn aan te 
merken als zaakschade als 

gevolg van een verontreiniging 

Dekt ook 
Biodiversiteitsschade en 
schade als gevolg van 

non-pollutie 

ELD Kosten Herstelmaatregelen buiten de verzekerde locatie agv een 
plotselinge milieuschade   

alleen indien de 
herstelmaatregelen zijn aan te 
merken als zaakschade als 

gevolg van een verontreiniging 

Dekt ook 
Biodiversiteitsschade en 
schade als gevolg van 

non-pollutie 

ELD Kosten Herstelmaatregelen agv geleidelijke milieuschade   

alleen indien de 
herstelmaatregelen zijn aan te 
merken als zaakschade als 

gevolg van een verontreiniging 

Dekt ook 
Biodiversiteitsschade en 
schade als gevolg van 

non-pollutie 

Algemeen Schade aan bodem en grondwater     

Algemeen Schade aan  lucht en biodiversiteit     
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Opties 
 
Transport-risico:   

- Milieu-schade ontstaan tijdens transport aan bodem, land, lucht, water en biodiversiteit; 
- De WAM geeft geen dekking voor biodiversiteit, preventieve maatregelen en herstelmaatregelen.  

 
Aannemerij + constructiewerkzaamheden 

- Er is een apart product beschikbaar voor milieuschade bij derden ontstaan door werkzaamheden van 
verzekerde. (CPL of “Milieuverzekering bij derden”) 

 
Sectoren die mogelijk onder Annex III van de Richtlijn Milieu Aansprakelijkheid vallen. 

- Energie Sector 
- Metaal Sector 
- Minerale en chemische industrie 
- Afval beheer en verwerkingsbedrijven 
- Vervoer van gevaarlijke stoffen 
- Bedrijven met een lozingsvergunning 
- Fabricage, opslag, verwerking, storting, emissie, vervoer van: 

� Gevaarlijke stoffen 
� Gevaarlijke preparaten 
� Gewasbeschermingsmiddelen 
� Biociden 

 
Andere Bedrijven met een verhoogd milieuschade risico 
1. Bouwbedrijven 
2. Installatiebrijven 
3. Grondsanering 
4. Baggerbedrijven 
5. Agrarische bedrijven 
6. Drukkerijen 

7. Papier- en pulp 
8. Houthandel 
9. Logistiek dienstverleners 
10.  Ziekenhuizen, scholen, universiteiten, 

winkelcentra 

 


