Environmental Damage Verzekering (LEDP)
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming: Liberty Mutual Insurance Europe SE, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk.
Vergunning: Liberty is erkend door de Prudential Regulatory Authority als
schadeverzekeraar onder PRA/FCA vergunning nummer 202205.
Product:
Milieuaansprakelijkheidsverzekering (LEDP).
Aan dit informatiedocument kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige precontractuele en
contractuele informatie over dit product is aan u verstrekt in andere documenten, zoals uw polisblad en de
daarop van toepassing zijnde polisvoorwaarden. Deze documenten zijn altijd leidend bij de uitleg van deze
verzekering.
Welke soort verzekering is dit?
Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen claims wanneer uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor
schade die een derde lijdt als gevolg van een onverwachte en ongewilde emissie die milieuverontreiniging of
biodiversiteitsschade als gevolg heeft. De rubrieken D en E vormen een optionele dekking.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

 A: Kosten van verweer
De betaling van kosten van verweer die worden
gemaakt als gevolg van een gedekte aanspraak.

 Opzet & fraude
U bent niet verzekerd voor schade die opzettelijk
door u of uw medewerkers is toegebracht. Ook
fraude is niet verzekerd.

 B: Schade aan biodiversiteit
De betaling van kosten in verband met schade aan
biodiversiteit, alsmede kosten voor beredding, waartoe
u wettelijk verplicht bent als gevolg van schade aan
biodiversiteit (of onmiddellijke dreiging daarvan),
voortvloeiende uit de verzekerde bedrijfsactiviteiten.

 Bekende omstandigheden
U bent niet verzekerd voor een emissie waarmee u
bij het aangaan van de verzekering bekend was of
mee bekend hoorde te zijn.

 C: Schade uit de verzekerde bedrijfsactiviteiten
Betaling van aanspraken voor opruimingskosten en
schade van derden, alsmede kosten voor beredding,
waartoe u wettelijk verplicht bent als gevolg van een
emissie (of onmiddellijke dreiging daarvan) welke
voortvloeit uit de verzekerde bedrijfsactiviteiten.
D: Optioneel: Onbekende historische
verontreiniging op /vanaf verzekerde locatie(s)
Betaling van aanspraken voor opruimingskosten en
schade van derden waartoe u wettelijk verplicht bent
als gevolg van een emissie welke plaatsvindt op of
vanaf verzekerde locaties.
E: Optioneel: Bedrijfskostenregeling
Betaling van de bedrijfskosten gedurende de
hersteltermijn wanneer deze het gevolg zijn van een
onderbreking van de bedrijfsactiviteit die is veroorzaakt
door een schade aan biodiversiteit of schade uit de
verzekerde bedrijfsactiviteiten.

Belangrijk voor alle rubrieken: Verzekerd bedrag
Het verzekerd bedrag waar u onder deze verzekering
verzekerd bent verschilt per verzekerde rubriek.
Voor de verzekerde bedragen die voor u van
toepassing zijn verwijzen wij u naar uw polisblad.

 Productaansprakelijkheid
De aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is
van producten die u verkoopt, levert, fabriceert,
behandelt, verspreid of op andere wijze in het
economisch verkeer brengt.
 Overtreding overheidsvoorschriften
Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een
handelen of nalaten dat in strijd is met enig
overheidsvoorschrift.
 Werkgeversaansprakelijkheid
Letselschade aan werknemers of (niet)ondergeschikten terwijl zij werk uitvoeren als onderdeel van uw
bedrijfsactiviteiten of op de verzekerde locatie.
 Herontwikkeling en vrijwillig terreinonderzoek
Schade die wordt ontdekt na grondwerken in het
kader van herontwikkeling of –structurering,
verbouwing, renovatie, restauratie, of na vrijwillig
terreinonderzoek.
 Asbest/loodhoudende verf
Schade verband houdende met de aanwezigheid
en/of vrijkomen van asbest en loodhoudende verf is
niet verzekerd, behalve waar het opruimingskosten
van bodem en/of grondwater betreft.
 Ondergrondse opslagtanks
Schade verband houdend met ondergrondse
opslagtanks is niet verzekerd, tenzij deze op de polis
zijn aangetekend.
 Molest, Atoomkernreactie en Terrorisme
 (Vermeende) biologische verontreinigingen in
gebouwen en bouwwerken
 Aansprakelijkheidsverhogende bedingen

Zijn er dekkingsbeperkingen?
!

Ondergrondse opslagtanks
Schade verband houdend met ondergrondse opslagtanks is niet verzekerd, tenzij dit op uw polisblad is aangetekend.

!

Onbekende historische verontreiniging op/vanaf verzekerde locatie(s)
Opruimingskosten en schade van derden als gevolg van een emissie welke heeft plaatsgevonden voor de
inloopdatum van deze verzekering zijn niet verzekerd, tenzij rubriek D op uw polisblad is verzekerd.

!

Wezenlijke verandering van bedrijfsactiviteiten en nieuwe locaties
Een risicoverzwaring als gevolg van een wezenlijke verandering in uw bedrijfsactiviteiten, het gebruik van de
verzekerde locaties of percelen is niet verzekerd. Deze dienen te worden gemeld en door ons te zijn geaccepteerd.

!

Dekkingsbeperking naar tijd
De emissie, schade, de aanspraak/omstandigheid, en (voor rubriek E) de onderbreking van de bedrijfsactiviteit moet
zich voor het eerst tijdens de verzekeringstermijn voordoen en schriftelijk aan ons zijn gemeld.

!

Inloop en Namelding
Omstandigheden of aanspraken tot vergoeding van schade welke voor de ingangsdatum of na de verzekeringstermijn
gemeld worden zijn beperkt door middel van een inloop- en nameldingstermijn als vermeld op het polisblad.

Waar ben ik gedekt?
 Het dekkingsgebied verschilt per verzekerde rubriek. Voor het exacte dekkingsgebied verwijzen wij u naar de
polisvoorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?


Melden van aanspraken, emissies of schade aan biodiversiteit
U bent verplicht een emissie, schade of aanspraak/omstandigheid zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk
aan ons te melden. Verder wordt aanbevolen direct contact op te nemen met uw adviseur. De contactgegevens en de
vereisten die zijn verbonden aan het melden van een schade zijn opgenomen in sectie III van de polisvoorwaarden.



Treffen van bereddingsmaatregelen
U bent verplicht voor zover mogelijk maatregelen te treffen ter beperking van een emissie, schade of aanspraak.
Verder dient u verontreinigde stoffen zoveel mogelijk op te ruimen en schade te herstellen. In geval van onderbreking
van de bedrijfsactiviteit dient u de normale bedrijfsactiviteiten zo spoedig mogelijk hervatten.

 Geen erkenning van aansprakelijkheid of het doen van betalingen
U dient zich te onthouden van het erkennen van aansprakelijkheid, het doen van betalingen, het op u nemen van
verplichtingen en het doen van uitgaven zonder onze toestemming.

Wanneer en hoe betaal ik?


U dient uw premie in één keer te betalen aan uw adviseur. Betaling in termijnen is niet mogelijk. De gegevens voor de
betaling vraagt u op bij uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?


De verzekeringsdekking begint op de ingangsdatum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de
contractvervaldatum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering
stopzetten. De verzekering eindigt eveneens op de dag waarop u ons schriftelijk mededeelt uw bedrijfsactiviteiten
definitief te hebben beëindigd.

Hoe zeg ik mijn contract op?


Dit is een automatisch aflopende verzekering welke NIET automatisch wordt verlengd. Voor het verlengen van de
verzekering kunt u voor het bereiken van de contractvervaldatum contact opnemen met uw adviseur.
U kunt deze verzekering conform de toepasselijke polisvoorwaarden tussentijds opzeggen. Raadpleegt u hiervoor uw
adviseur.
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