
10 gesprekspunten voor de verkoop
van milieuverzekeringen van AIG

Natura2000 gebied in de buurt?
Check de viewer op natura2000.eea.europa.eu

Het begrip ‘aansprakelijkheid’ valt?
Ga het hele lijstje af: AVB, bestuurders-, milieuaansprakelijkheid

Denk aan je zorgplicht!
Bespreek je als makelaar ook milieurisico’s met je klant?

Het laatste nieuws
Bespreek het laatste nieuws en haak in op het milieu. Denk aan 
klimaatproblemen, stikstofuitstoot of asbestschade door brand. 
De stap naar een milieuverzekering is zo gemaakt.

Duurzaam profileren
Wil jouw relatie zich duurzaam profileren? Haak in met het 
aanbieden van een milieuverzekering. Een duurzaam bedrijf 
neemt uiteraard goede milieumaatregelen. Daarbij past een 
zeer inclusieve milieudekking.
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Kijk eens naar de buren
Wat omliggende bedrijven opslaan of maken, de staat van hun 
gebouwen en hun beheersmaatregelen kunnen veel impact 
hebben op de bedrijfsvoering van de klant. EnviroPro dekt alle 
inkomende milieuschade.

Korting mogelijk?
Een EnviroPro milieuverzekering kan 5 tot 15% goedkoper worden 
als deze secundair loopt aan bestaande dekking voor plotselinge 
en onvoorziene gebeurtenissen op de brand- en/of AVB-polis.

Brandverzekering aan het bespreken?
Kijk eens naar de dekking voor opruimingskosten en bespreek de 
dekking die EnviroPro biedt. Op de brandpolis wordt vaak slechts 
tot maximaal 10% van de verzekerde som vergoed, alleen voor 
plotselinge en onvoorziene schade van eigen zaken.

Brand bespreken?
Vraag eens waar het (vervuilde) bluswater heen gaat. Is er 
opvang voor? Vaak kan het zo weglopen, de bodem en/of sloot 
in. EnviroPro biedt een uitkomst.

AVB bespreken?
Duik eens wat dieper in de dekking voor plotselinge en 
onvoorziene milieuschade en neem een paar unieke EnviroPro 
punten mee. Zo zijn eigen locatie en geleidelijke milieuschade 
niet gedekt onder standaard AVB-voorwaarden.

AIG Europe, Netherlands
Crystal Building B
Rivium Boulevard 216 - 218
2909 LK Capelle aan den IJssel
Postbus 8606, 3009 AP Rotterdam

De producten en diensten worden aangeboden of verricht door dochtermaatschappijen en partners van American 
International Group, Inc. In Europa is het AIG Europe S.A. die als schadeverzekeraar optreedt. Dit document dient 
uitsluitend voor informatiedoeleinden. Producten en diensten kunnen van land tot land verschillen en zijn niet altijd in alle 
jurisdicties beschikbaar. De precieze omvang van de dekking en de voorwaarden daarvan staan beschreven op het 
polisblad en in de daarbij behorende clausules, aanhangsels en polisvoorwaarden. Bepaalde producten en diensten 
kunnen worden geleverd via onafhankelijke derden. Verzekeringsproducten kunnen worden gedistribueerd via partners 
of onafhankelijke derde partijen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.aig.com.
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