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Kiedyś mówiło się o dobrym środowisku 
dla biznesu. Dziś, to biznes musi być dobry 
dla środowiska.

Bezpieczne środowisko dla 
biznesu, czyli ubezpieczenia 
środowiskowe

Regulacje unijne wymagają i egzekwują 
odpowiedzialność za ryzyko 
zanieczyszczenia środowiska.
Globalne ocieplenie pozostaje od dawna globalnym 
tematem numer jeden, a kwestie ochrony środowiska 
traktowane są z roku na rok z coraz większą surowością. 
Wdrożenie Dyrektywy UE o Odpowiedzialności za 
Środowisko Naturalne (EU Environmental Liability 
Directive) poprzez ustawę o zapobieganiu szkodom w 
środowisku oraz ich naprawie, stawia tę kwestię bardzo 
jasno. W świetle nowego prawa, zarówno przedsiębiorcy 
jak i regulatorzy prawa nie mają wątpliwości — kto 
zanieczyszcza środowisko, ten płaci.

Oznacza to miliony euro zupełnie nowych 
wydatków.
Koszty naprawy i pełnej rekonstrukcji szkód w gatunkach 
i siedliskach chronionych, wodach gruntowych lub 
powierzchniowych, gruntach, straty wynikające z przerw 
w działalności lub świadczenia na rzecz osób trzecich z 
tytułu wyrządzonych szkód mogą zagrozić nawet stabilnym 
i sprawnie zarządzanym biznesom. Należy pamiętać, 
że zagrożenia ekologiczne charakteryzują się ogromną 
ilością zmiennych, a więc ich rozmiar i oddziaływanie są 
szczególnie trudne do oszacowania. Nie tylko zwierzęta 
mogą wyginąć; przedsiębiorstwa również. Te pierwsze są 
pod ochroną państw i społeczeństw, drugie muszą zadbać 
o siebie same.
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Lepiej jest, gdy ubezpieczenie poprzedza 
proces sądowy, a nie odwrotnie.
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Ryzyko rośnie, gdy jego źródła mogą 
sięgać wielu lat wstecz, a dotychczasowe 
rozwiązania ubezpieczeniowe okażą się 
niewystarczające.
Tak właśnie jest w przypadku szkód ekologicznych i 
ich sprawców. Odpowiedzialne przedsiębiorstwa nie 
są w łatwej sytuacji. Dziesiątki procesów pokazały, 
że ich dotychczasowa polityka ubezpieczeniowa 
wymaga poważnej aktualizacji. Typowe ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej zawodzą, ograniczając 
zakres ochrony do szkód wyrządzonych osobom 
trzecim i dodatkowo spowodowanych wyłącznie nagłą i 
niespodziewaną emisją zanieczyszczeń. Nie pokrywają 
kosztów rekonstrukcji terenu, przywrócenia równowagi 
biologicznej czy szkód wynikających z powolnego i 
długoterminowego skażenia. Co gorsza, odpowiedzialność 
za katastrofy ekologiczne może też zostać nieświadomie 
przeniesiona, na przykład przy przejęciu lub wykupieniu 
firmy, która boryka się z tego typu problemami. W 
każdym przypadku wiąże się z poważnymi kosztami dla 
przedsiębiorstwa.

Pierwsi przegrani zapłacili już miliony.
Wiele procesów sądowych pokazało to aż nazbyt boleśnie. 
Typowa polisa odpowiedzialności cywilnej obejmuje 
znacznie skromniejszy zakres, niż tego spodziewają się 
jej posiadacze, nie chroniąc przed kosztami czyszczenia 
zanieczyszczeń będących rezultatem emisji, nie 
wspominając już nawet o naprawie szkód wyrządzonych w 
środowisku.

Obecnie każda firma nieposiadająca 
ubezpieczenia środowiskowego powinna 
postawić się w roli potencjalnego płatnika.
Prawo unijne nie przewiduje tu taryfy ulgowej, a 
odszkodowania biją rekordy z uwagi na specyficzny dla 
tego rodzaju szkód, bardzo szeroki zakres zniszczeń. W 
praktyce, każde przedsiębiorstwo może być pozwane na 
podstawie dyrektywy wprowadzonej przez UE 30 kwietnia 
2007 (niezależnie od daty powstania ewentualnych szkód).
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5 prostych kroków do określenia potencjalnych 
zagrożeń dla środowiska naturalnego 
związanych z Twoją działalnością.

Rozsądnej wysokości ubezpieczenie chroni przed 
całkowicie nierozsądnymi stratami

Problematyka ekologiczna rozpatrywana od tej strony to temat 
nowy i dosyć skomplikowany. Aby dokładniej zidentyfikować 
Twoje potrzeby, warto zadać kilka istotnych pytań.

I   W jaki sposób Twoja firma obchodzi się  
z niebezpiecznymi materiałami?

Oczywiście, wcześniej trzeba ustalić, czy takie materiały 
w ogóle się pojawiają. Mogą to być np. substancje 
czyszczące, paliwa, ale też różnego rodzaju materiały 
wykorzystywane w procesach produkcji bądź też 
zabezpieczenia odpadów. Niezależnie od tego czy 
niebezpieczne substancje są obecne w końcowym 
produkcie, mogą być użyte w operacjach pośrednich i 
być przyczyną szkód w środowisku, a co za tym idzie 
kosztów czyszczenia zarówno w obrębie jak i poza terenem 
przedsiębiorstwa oraz pociągać za sobą roszczenia z 
tytułu szkód w majątku bądź uszkodzenia ciała osób 
trzecich. Niezależnie od tego, czym zajmuje się firma, jej 
podwykonawcy bądź ona sama może być narażona na 
pojawienie się ekologicznego ryzyka.

Doskonale wiedzą to ubezpieczyciele, ale i sam biznes. 
Producenci w branżach, gastronomicznych, rolniczych, 
transportowych, farmaceutycznych, papierniczych, 
budowlanych, związanych z górnictwem czy operatorzy/
właściciele składowisk odpadów – wszyscy oni na którymś 
etapie działania mogą spotkać się z niebezpiecznymi 
dla środowiska materiałami i coraz częściej wykupują 
odpowiednie ubezpieczenia.

II  Czy podwykonawcy zajmujący się 
wywozem odpadów pracują w zgodzie  
z normami UE?

Która firma wie, co dzieje się z produkowanymi przez 
nią odpadami? A powinna wiedzieć to dokładnie, bo 
ewentualna odpowiedzialność może spaść na nią — 
nawet wówczas, gdy korzysta z zewnętrznych usług 
transportowych. Ubezpieczenie środowiskowe zabezpiecza 
przed konsekwencjami działań nierzetelnych partnerów 
oraz ewentualnych wypadków z tym związanych.

III  Jaki jest model działań firmy w 
przypadku pojawienia się narzuconych 
przez władze kosztów, kar lub grzywien 
z tytułu zanieczyszczeń?

Kto korzysta bądź ma kontakt z niebezpiecznymi 
materiałami – w tym odpadami – musi być przygotowany 
na zdarzające się wypadki. Ich następstwa to koszty 
sądowe, odszkodowania na rzecz osób trzecich oraz koszty 
działań naprawczych, z drugiej zaś strony możliwość utraty 
reputacji. Wymiar finansowy w takiej sytuacji to często sumy 
przytłaczające, rosnące z roku na rok wraz ze wzrastającą 
świadomością ekologiczną. Można przywołać tu przykład 
wypadku z udziałem ciężarówki transportującej chemikalia. 
Samochód wpada do rzeki, która następnie zaczyna nieść 
truciznę wraz z nurtem oraz powoduje jej przedostanie się 
w głąb ziemi. Oznacza to wysiedlenia, możliwe choroby 
i kryzys ekologiczny na olbrzymią skale, co szczególnie 
zadziwiające biorąc pod uwagę, że wypadek spowodował 
przecież jeden samochód. To wszystko dzieje się jeszcze, 
zanim pojawią się tysiące pozwów cywilnych od osób 
narażonych np. na zwiększone ryzyko zachorowań. Dobre 
ubezpieczenie pozwala na zachowanie pełnej kontroli 
nawet nad taką sytuacją.

IV  Czy możesz „odziedziczyć” 
odpowiedzialność za szkody po 
przejętej/przyłączonej firmie?

Nawet jeśli przedsiębiorstwo jest pewne skuteczności 
swoich działań, rzadko kiedy może być równie spokojne 
jeśli chodzi o działania innych. Przejęcia i zmiany 
właścicielskie zawsze dają okazję do wielu niespodzianek 
i niebezpieczeństw. Oczywiście, taka wiedza powinna być 
zebrana wcześniej, ale nie zawsze jest to możliwe. Coraz 
częściej firmy przejmując inne przedsiębiorstwa poznają 
wartość ubezpieczenia w momencie tworzenia sprawozdań 
finansowych identyfikując koszty z tytułu odpowiedzialności 
za środowisko. Ubezpieczenie od szkód ekologicznych może 
uchronić przed bolesnymi „niespodziankami” związanymi z 
objęciem kontroli nad nie do końca pewnym gruntem.

V  Czy posiadasz/ zarządzasz 
podziemnymi zbiornikami 
magazynowymi?

W wielu branżach będzie to oczywistość — stacje 
benzynowe, stacje przeładunkowe paliw, bazy 
magazynowe oraz serwisy samochodowe często 
przechowują niebezpieczne substancje na wielką skalę. 
To oczywiste ryzyko dla przyrody – oraz finansów firmy. 
W przypadku wycieku niebezpiecznych substancji 
ubezpieczenie powinno pokryć ewentualne koszty 
związane z czyszczeniem skażonych terenów, jak też i 
późniejsze odszkodowania z tytułu szkód osobowych i 
majątkowych.
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Jakie branże są najbardziej narażone na 
szkody ekologiczne?

Rolnictwo Laboratoria

Producenci baterii Producenci materiałów włókienniczych

Biotechnologia Producenci tworzyw sztucznych

Firmy transportowe, przewoźnicy Porty i stocznie

Dostawcy substancji chemicznych Energetyka

Pralnie Firmy drukarskie

Producenci środków czyszczących Koleje

Właściciele nieruchomości Szkoły/ Uczelnie

Sklepy spożywcze Składowiska odpadów

Producenci nawozów Producenci stali

Szpitale i placówki medyczne Producenci materiałów włókienniczych

Tartaki Oczyszczalnie ścieków



6

Tak jak w przyrodzie, w naszych rozwiązaniach 
najważniejsza jest równowaga.

Ubezpieczenia środowiskowe dla średnich, dużych i bardzo 
dużych przedsiębiorstw tworzymy od kilkudziesięciu lat. 
Wiemy, jak powinny działać i jesteśmy nastawieni na 
długofalową współpracę. Złożone ekosystemy rozwijają 
się przez setki, czasem tysiące lat; szkoda, by ginęły 
przez chwilę nieuwagi. Szkoda, by niedopasowane 
ubezpieczenie sprawiło, by prężna i rozwijająca się firma 
musiała za to wszystko zapłacić. Każde nasze ubezpieczenie 
środowiskowe oferuje przede wszystkim spokój.

Główne cechy polisy EnviroPro
Zakres podstawowy obejmuje:
•  Koszty odbudowy i naprawy szkód w różnorodności 

biologicznej*

•  Koszty obrony sądowej związane z roszczeniami z tytułu 
szkód ekologicznych

•  Wydatki poniesione w celu uniknięcia lub minimalizacji 
skutków zanieczyszczeń

•  Szkody wynikające z powolnego i stopniowego 
skażenia, jak i związane ze zdarzeniami nagłymi i 
przypadkowymi

•  Koszty czyszczenia terenów osób trzecich, ale również 
terenów Ubezpieczonego włączając koszty odbudowy 
mienia zniszczonego podczas czyszczenia

•  Szkody osobowe i szkody w mieniu osób trzecich 
wynikłe z emisji zanieczyszczeń

Opcjonalny zakres dodatkowy:
• Koszty przerwy w działalności Ubezpieczonego

• Szkody wynikające z transportu

•  Szkody historyczne, tzn. wynikające z emisji 
zanieczyszczeń sprzed początku okresu ubezpieczenia

•  Ryzyka związane z pracami kontraktowymi; włączając 
prace wykonane przez podwykonawców

Podstawowe korzyści
•  Szeroki i elastyczny zakres dostosowany do potrzeb 

klienta

•  Warunki dostosowane do najbardziej skomplikowanych 
ryzyk

• Wieloletnia praktyka AIG i doświadczeni likwidatorzy

• Sprawna administracja

• Solidne zabezpieczenie finansowe

Branże docelowe
• Zakłady produkcyjne i przemysłowe

•  Firmy związane z przechowywaniem, włączając 
wszelkie bazy magazynowe, stacje paliw

•  Zakłady odpowiedzialne za gospodarkę odpadami i 
recykling

•  Obiekty handlowe, w tym szpitale, centra handlowe, 
laboratoria, hotele

• Firmy krajowe i międzynarodowe

* Szkody lub zniszczenie wód, lądów, chronionych gatunków lub naturalnych siedlisk spowodowane emisją zanieczyszczeń

Polisa EnviroPro może przydać się w każdej chwili. Szkody środowiskowe są przykładem szczególnego ryzyka, 
niemożliwego do ograniczenia nawet przy pełnej dobrej woli i determinacji. Zamiast biznesowej odporności na stres, lepiej 
wykazać się zdolnością przewidywania i ochronić swoje zasoby. Nasza propozycja to mądrość przed szkodą.



srodowiskowe@aig.com

AIG Europe Limited
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  
Oddział w Polsce 
ul. Marszałkowska 111  
00-102 Warszawa,  
Fax: +48(22) 528 52 52 
Tel: +48(22) 528 51 00

American International Group, Inc. (AIG) jest jednym z liderów na światowym rynku ubezpieczeniowym. 
Obsługuje klientów w ponad 130 krajach. Spółki z grupy AIG świadczą usługi dla klientów korporacyjnych, 
instytucjonalnych i indywidualnych poprzez jedną z największych na świecie sieci działających w obszarze 
ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Ponadto spółki z grupy AIG są jednymi z wiodących dostawców 
ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń emerytalnych w Stanach Zjednoczonych. Akcje AIG są notowane na 
giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku i Tokio.

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. Usługi ubezpieczeniowe są 
świadczone przez spółki zależne lub stowarzyszone American International Group, Inc. W Europie, głównym 
dostawcą ubezpieczeń jest AIG Europe Limited. Niniejsze opracowanie ma charakter czysto informacyjny i nie 
dostarcza wyczerpujących informacji na temat warunków ochrony ubezpieczeniowej, nie stanowi również części 
umowy ubezpieczenia, która określa zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, ani nie stanowi oferty w 
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Niniejsze opracowanie nie jest również poradą prawną i nie mogą 
być z niego wyciągane żadne konsekwencje prawne. Produkty mogą się różnić w zakresie oferowanej ochrony 
i nie zawsze mogą być dostępne we wszystkich jurysdykcjach. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia 
obowiązywać będą ogólne warunki ubezpieczenia, warunki szczególne oraz ustalenia poczynione w drodze 
indywidualnych negocjacji.

AIG Europe Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem: 01486260, siedziba główna: The AIG 
Building, 58 Fenchurch St, Londyn 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.
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