
 

Ryzyka środowiskowe w 5 krokach 

Szanowni Państwo, 

 

W odpowiedzi na coraz częściej pojawiające się pytania dotyczące ryzyk środowiskowych oraz zakresu ochrony 

oferowanej przez dedykowane polisy środowiskowe, przedstawiamy Państwu nowopowstały program szkoleniowy 

on-line dotyczący ryzyk środowiskowych. 

 

Celem programu jest dostarczenie specjalistom z dziedziny ubezpieczeń narzędzi sprzedażowych pomagających 

zgłębić problematykę ryzyk środowiskowych oraz dostępnych rozwiązań ubezpieczeniowych.  

 

Szkolenie składa się z 5 modułów. W związku z coraz bardziej restrykcyjnymi uregulowaniami prawnymi w zakresie 

ochrony środowiska dwa moduły poświęcone zostały zagadnieniom prawnym. 

 

Zakres szkolenia: 

 Podstawy ubezpieczeń środowiskowych – czym jest zanieczyszczenie nagłe, przypadkowe i stopniowe. 

Przyczyny powstania zanieczyszczenia, rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń i ich wykrywanie. Ponadto 

zanieczyszczenia historyczne. 
 Prawo ochrony środowiska – Dyrektywa o odpowiedzialności za środowisko 2004/35/CE (Environmental 

Liability Directive – ELD), program “Natura 2000”. 

 Egzekwowanie prawa – kto egzekwuje prawo ochrony środowiska, jaką moc prawną mają organy 

państwowe, do czego zobowiązany jest podmiot, który spowoduje szkodę środowiskową, kary finansowe. 

 Zagadnienia praktyczne – jak podmioty radzą sobie z występowaniem ryzyk środowiskowych, rodzaje 

technik naprawczych, potencjalne koszty naprawy, inne możliwe zagrożenia dla podmiotów. 

 Ubezpieczenia środowiskowe – w jaki sposób ubezpieczenia środowiskowe odpowiadają na ryzyka. 

 

Każdy moduł zakończony jest kilkoma pytaniami, które pomagają na bieżąco usystematyzować wiedzę. Dzięki temu 

łatwiej będzie przedstawiać Państwa klientom zagadnienia związane z ubezpieczeniami środowiskowymi i 

odpowiadać na ich ewentualne pytania. 

 

Szkolenie jest interaktywne i dostosowane do realiów polskiego rynku. Dlatego wierzymy, że uznają je Państwo za 

cenne źródło informacji, które będzie stanowić bardzo dobrą podstawę do rozpoczęcia rozmów z nowymi klientami. 

Ponadto dzięki szkoleniu zyskują też Państwo podpowiedź, kto może być potencjalnym odbiorcą tego typu produktu i 

jak odpowiadać na potrzeby zainteresowanych firm lub branż. 

 

W celu odbycia szkolenia, zapraszamy na specjalną platformę on-linową , lub na naszą  

stronę internetową, gdzie znajdą Państwo banner „Ubezpieczenia środowiskowe szkolenie online”. Kliknięcie w 

banner umożliwia rejestrację i udział w szkoleniu. 

 

Zapraszamy! 

srodowiskowe@aig.com 

http://app.www-102.aig.com/e/er?s=1109&lid=5556&elq=3d5652568438468e90738c02c68b4ebd&elqaid=10488&elqat=1&elqTrackId=E48F271F4959FE4A14B1A028C1398523
http://app.www-102.aig.com/e/er?s=1109&lid=5542&elq=3d5652568438468e90738c02c68b4ebd&elqaid=10488&elqat=1&elqTrackId=CB2657088D0DB43EEDABB16B62A2CE95
http://app.www-102.aig.com/e/er?s=1109&lid=5542&elq=3d5652568438468e90738c02c68b4ebd&elqaid=10488&elqat=1&elqTrackId=CB2657088D0DB43EEDABB16B62A2CE95
mailto:srodowiskowe@aig.com

