AL513 MSN751 Vaste gegevens voor deze polis
De van toepassing verklaarde voorwaarden en premie zijn (mede)gebaseerd op:
- opslag van maximaal 1.000 kg/liter milieugevaarlijke stoffen anders dan in een tank;
- aanwezigheid van maximaal 200 m2 asbesthoudende dakbedekking en/of wandbeplating;
AL520 MSN070 VvE met woon-, kantoor- en winkelpanden
Het is de verzekeraar bekend dat de verzekeringnemer de verzekerde locatie (of een gedeelte daarvan) in
gedeelde eigendom heeft binnen een vereniging van eigenaren.
Verzekerd zijn de schade en kosten van de verzekeringnemer die zijn veroorzaakt door of voortvloeien uit
een verontreiniging als gevolg van de activiteiten van een dan de (mede)eigenaren. Deze dekking geldt niet
voor andere activiteiten dan gebruik als woon-, kantoor- en winkelpanden.
AL514 MSN271 Inkomende milieuschade
In geval van verontreiniging van de verzekerde locatie als gevolg van een emissie die zich voordoet buiten
de verzekerde locatie, zijn in aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 2 verzekerd:
1. Kosten van sanering van de verzekerde locatie;
2. Schade en kosten die het gevolg zijn van de sanering;
3. Zaakschade die het gevolg is van de verontreiniging;
een en ander indien en voor zover:
- de verontreiniging het gevolg is van een emissie die zich voordoet tijdens de looptijd van de verzekering;
- de emissie zich heeft voorgedaan op een locatie welke is gelegen binnen een straal van 25 kilometer gerekend
vanaf de
verzekerde locatie;
- door verzekerde binnen een termijn van drie jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop hij
met de opeisbaarheid van zijn rechtsvordering tot schadevergoeding bekend is geworden, aanspraak op
vergoeding
onder deze polis is gemaakt.
Opruimingskosten Asbest en Asbesthoudend materiaal
In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 1.10 zijn de kosten van sanering van de verzekerde locatie en
locatie van derden als gevolg van verontreiniging met asbest en asbesthoudend materiaal (hierna te noemen
asbest) uitsluitend verzekerd indien en voor zover asbest plotseling en onvoorzien is vrijgekomen.
In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 2.1 zijn in geval van verontreiniging uitsluitend gedekt de
extra kosten van sanering van de verzekerde locatie en locatie van derden. In deze bijzondere voorwaarde
wordt onder extra kosten verstaan: de kosten van verwijderen en opruimen van asbest minus de kosten die
verzekerde (zonder de emissie) zou hebben gemaakt als hij het als dakbedekking toegepast asbesthoudend
materiaal had laten verwijderen.
Melding
In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 2.1 geldt de dekking mits de verontreiniging binnen 3 jaar na
ontdekking van de verontreiniging is gemeld bij verzekeraar. Na beëindiging van deze verzekering komt
bovenstaande te vervallen en geldt hetgeen is bepaald in artikel 2.5 van de verzekeringsvoorwaarden.

