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EnviroPro 

Informacje o produkcie 

Jeśli unijna dyrektywa 2004/35/EC (Environmental Liability Directive) może brzmieć dla 
Ciebie groźnie – od dziś nie musi. Zajmiemy się wszystkim. 
 
Oczekiwania względem firm o pełną odpowiedzialność za wpływ ich działalności na środowisko naturalne są 
dzisiaj na porządku dziennym. To obszar wielu ryzyk, częściowo niemożliwych do uniknięcia, dość chwiejny z natury i 
niełatwy do zarządzania. Tym, którzy są ubezpieczeni, nie grożą jednak nieoczekiwane konsekwencje bądź straty 
wynikające ze szkód, których nie mogli przewidzieć, a do których zniwelowania zobowiązuje ich prawo. Nie wszystko 
można przewidzieć, ale prawie przed wszystkim można się zabezpieczyć. AIG tworzy i doskonali tego typu narzędzia od 
lat. 

Nie tylko prawo, ale i konsumenci mają coraz mniejszą tolerancję na błędy. Oprócz coraz bardziej wymagających 
norm istnieje również kwestia publicznego wizerunku i oczekiwań społecznych. Tutaj, za każdy błąd płaci się podwójnie — 
nie tylko w postaci bezpośrednich strat. Uszczerbku mogą doznać aktywa niematerialne, równie cenne i znacznie 
trudniejsze do naprawienia – takie jak reputacja czy wizerunek firmy.  

Ekologia jest dziś równoznaczna z nowoczesnością i sukcesem. Wczorajsze nowatorstwo jest dziś normą, a klienci 
uważają, że przedsiębiorstwa nie mają prawa popełnić błędu. Jednak w rzeczywistym świecie błędy mogą się zdarzać 
każdemu. 

W tym segmencie niewiele jest jeszcze dostępnych produktów. Jesteśmy dumni, że mieścimy się w tym skromnym 
gronie. Szkody środowiskowe są często bardzo szerokie, specyficzne, rozdrobnione i trudne do szacowania. Angażują 
majątek publiczny i prywatny, niekiedy setek zainteresowanych. Nasze polisy są przygotowane na każdą ewentualność, 
która może wyniknąć ze spotkania się biznesu z naturą.  

Twoja firma może być bezpieczniejsza dzięki polisie EnviroPro, oferującej szeroki zakres ochrony i dostosowanej do 
zmieniających się na rynku potrzeb: 

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 

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

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 

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.  

Wszystkie jej szczegóły i kompletne odpowiedzi możesz uzyskać osobiście bądź telefonicznie. Zapraszamy: 

 

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 
 


