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Proces odszkodowawczy 

Firma AIG jest zobowiązana do zapewnienia wysokiej jakości obsługi roszczeń w oparciu o 
wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Specjaliści w zakresie ochrony środowiska, 
pomocy technicznej oraz prawnej są zaangażowani w obsługę naszych polis 
środowiskowych zarówno przed, w trakcie jak i po zgłoszonym roszczeniu. 
 
Specjalistyczna ocena 
Pomagamy zarządzać ryzykiem ekologicznym od kilkudziesięciu lat. Rosną zyski, a wraz z nimi góry odpadów. Niektóre 
rodzaje zanieczyszczeń mogą odkładać się w ukryciu przez wiele lat, docierając do wód gruntowych, a z czasem także do 
kont bankowych klienta. Koszty związane z odkładającym się, ukrytym skażeniem należą do najbardziej dotkliwych. Nasi 
specjaliści pomogą Ci zredukować negatywne konsekwencje wydarzeń. Zrobimy wszystko, by zidentyfikować źródła 
zanieczyszczenia, zminimalizować straty oraz ograniczyć rozmiar szkód. Ten zakres zadań obejmuje też analizę skażeń, 
modelowanie migracji zwierząt oraz oszacowanie przebiegu neutralizacji uszkodzonego biotopu.  

Doświadczenie i wiedza zgromadzona na bazie przypadków z całego świata pozwala nam podejmować decyzje bardzo 
szybkie i bardzo przemyślane. Gdy tylko będą potrzebni, prawnicy i analitycy AIG będą na miejscu. Jeśli zechcesz, 
zapewnimy również dostęp do wielu firm zajmujących się obsługą szkód ekologicznych i rekonstrukcją środowiska.  

Solidne finansowe zabezpieczenie  
Twoje finanse będą pod specjalną ochroną. Pozwy związane z kryzysami ekologicznymi wymagają na ogół wiele czasu i 
pieniędzy. Kryzysu finansowego można jednak uniknąć. Polisy AIG chronią ubezpieczonego tak wszechstronnie, jak jest 
to możliwe – tak samo dziś, jak i za wiele lat.  

Nasza obietnica stabilizacji jest gwarantowana doskonałą kondycją finansową firmy. Jesteśmy zawsze do Twojej 
dyspozycji. To jakość, z której korzystają tak samo małe, jak i międzynarodowe firmy.   

160 krajów i systemów prawnych – i wszędzie będziesz bezpieczny. 
Niezależnie od tego, gdzie prowadzisz interesy i gdzie wystąpi szkoda, nasze polisy podążą za Twoimi potrzebami. W 
dowolnym czasie, w dowolnym języku. 
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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. 

Każdą niezbędną informację i pełen przegląd oferty ubezpieczeń środowiskowych otrzymasz od naszych przedstawicieli: 

 

 

AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Oddział w Polsce  

ul. Marszałkowska 111  
00-102 Warszawa, POLSKA 
Fax: +48(22) 528 52 52 
Tel: +48(22) 528 51 00 
srodowiskowe@aig.com 

  

 

 

 

www.aig.pl 
 


