
Ubezpieczenia Środowiskowe

Profesjonalna pomoc ma szczególne znaczenie  
w przypadku incydentów środowiskowych 

PIER Europe
usługa dedykowana dla klientów AIG  
na wypadek incydentów środowiskowych
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PIER Europe – jedyna w swoim rodzaju usługa 
na wypadek incydentów środowiskowych, 
dostępna dla klientów AIG, która pozwala 
w znacznym stopniu zminimalizować koszty 
związane z koniecznością wdrożenia działań 
naprawczych.

PIER Europe to usługa dedykowana klientom AIG, to gwarancja 
dostępu do wykwalifikowanych specjalistów z zakresu zarządzania 
sytuacjami związanymi ze skażeniem środowiska, bez względu na 
rodzaj czy rozmiar emisji.

Usługa dostępna w 32 krajach zapewnia szybki dostęp do specjalistów z zakresu 
komunikacji zewnętrznej, wdrażania technik remediacji, minimalizacji skutków emisji 
oraz firm ściśle współpracujących z właściwymi organami ochrony środowiska.

PIER Europe to opcja dostępna dla posiadaczy polis środowiskowych AIG - umożliwia 
nazwiązanie bezpośredniego kontaktu z odpowiednimi specjalistami i bieżącą 
kontrolę podejmowanych działań. Nasi klienci będą mogli skorzystać ze specjalnych 
stawek wynegocjowanych przez AIG nawet jeśli okaże się, że szkoda nie jest pokryta 
w ramach polisy środowiskowej.

SZYBKA, KOMPLEKSOWA POMOC

PIER Europe to dostęp do specjalistów z zakresu:

 ✓ wdrażania działań naprawczych oraz prac czyszczących

 ✓ minimalizacji skutków skażenia

 ✓ konsultingu i inżynierii środowiska

 ✓ wykrywania i monitoringu skażeń środowiskowych

KOMUNIKOWANIE SYTUACJI KRYZYSOWEJ 
PIER Europe to również dostęp do wykwalifikowanych specjalistów ds. kontaktów 
z mediami, którzy pomogą odbudować wizerunek firmy w sytuacji, gdy informacje 
o incydencie przedostaną się do mediów. Usługa w tym zakresie dostępna jest 
dla klientów AIG, którzy zdecydowali się na nią w momencie zawierania polisy 
środowiskowej.

KOMPLEKSOWY SERWIS SZKODOWY
Naszym klientom oferujemy wsparcie w procesie likwidacji szkód środowiskowych 
obsługiwanych przez zespół ponad 100 specjalistów w tym zakresie w lokalnych 
oddziałach AIG na całym świecie. 

KAŻDY
incydent bez względu na skalę jest 
objęty naszym programem

Usługa dostępna w trybie

24h/365 

WYKWALIFIKOWANI
specjaliści dostępni w całej Europie,  
w tym także firmy z obszaru PR

Obsługa programu dostępna w

40 JĘZYKACH

obejmująca zakresem

32 KRAJE
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Wystarczy zadzwonić pod całodobowy numer kontaktowy 
PIER Europe +44 (0) 1273 400965, zostawić krótką informację 
o incydencie oraz swoje dane kontaktowe.

Szkodę należy zgłosić zgodnie z warunkami określonymi 
w polisie.

AIG skontaktuje się z Państwem w celu omówienia szczegółów.

Nieustannie pozostajemy do Państwa dyspozycji.

ZASADY ZGŁASZANIA 
INCYDENTU W RAMACH 
PIER EUROPE

+44 (0)1273 400965

24h/365

Usługa PIER Europe dostepna jest w 32 krajach: Austrii, Belgii, 
Bułgarii, Chorwacji, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, 
Francji, Niemczech, Grecji, Węgrzech, Irlandii, Włoszech, 
Łotwie, Lichtensztajnie, Litwie, Luksemburgu, Malcie, Norwegii, 
Polsce, Portugalii, Rumunii, Rosji, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, 
Szwecji, Szwajcarii, Holandii, Wielkiej Brytanii.



www.aig.com.pl

American International Group, Inc. (AIG) jest jednym z liderów na światowym rynku ubezpieczeniowym. 
Obsługuje klientów w ponad 130 krajach.

AIG to również globalna nazwa handlowa wszystkich spółek oferujących ubezpieczenia majątkowe i osobowe, 
życiowe, emerytalne oraz prowadzących ogólną działalność ubezpieczeniową w ramach grupy American 
International Group, Inc. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.aig.com. 

AIG Europe Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem: 01486260, siedziba główna: The AIG 
Building, 58 Fenchurch St, London EC3M 4AB, Wielka Brytania reprezentowana przez 

AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, zarejestrowany w Krajowym 
Rejestrze Sądowym pod numerem 0000436014, NIP 107-00-23-828, siedziba główna: ul. Marszałkowska 111, 
00-102 Warszawa.

PL10000112-09/13

AIG EUROPE LIMITED
Spółka z ograniczoną 
Odpowiedzialnością 
Oddział w Polsce 
ul. Marszałkowska 111 
00-102 Warszawa

Tel:  +48 (22) 528 51 00  
Fax: +48 (22) 528 52 52 
srodowiskowe@aig.com


