
Miljøansvarsforsikring

Når en forurening eller miljøskade indtræder,  
er professionel og hurtig indsats afgørende 

PIER Europe
Håndtering af forurening-  
og miljøskader
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PIER Europe – specialiseret og 
pålidelig service når virksomheden 
har mest brug for det

PIER Europe kan med professionel håndtering og koordinering af 
indsatsen hjælpe virksomheden med at begrænse omkostningerne til 
oprydning og potentielle erstatningskrav - uanset om der er tale om 
en mindre forurening eller en større miljøskade.

PIER Europes service er tilgængelig i 32 lande. Der er adgang til lokalt specialiserede 
konsulenter og eksperter, der kan hjælpe med oprydningsplaner, begrænse skaden, 
håndtere medier og iværksætte selve oprensningen.

PIER Europe er tilgængeligt for AIGs miljøansvarsforsikringskunder, og netværket 
sætter forsikringstageren i kontakt med den nødvendige ekspertise. Forsikringstageren 
indgår aftale med de pågældende serviceleverandører for at sikre  kontrollen med 
arbejdet.

I tilfælde af at skaden ikke er dækket af forsikringen, kan forsikringstageren fortsat 
drage fordel af den af AIG forhandlede rabataftale med de forskellige eksperter og 
serviceleverandører.

Effektiv, målrettet indsats

PIER Europe stiller eksperter til rådighed inden for::

 ✓ Miljøskadeindsats og -oprensning

 ✓ Genopretning af natur og miljø

 ✓ Rådgivning inden for miljø og økologi

 ✓ Affaldshåndtering og afskaffelse

 ✓ Undersøgelser, herunder årsag og sammenhæng

PR- og kriseberedskab 
PIER Europe kan også stille et professionelt og kvalificeret PR- og kriseberedskab til 
rådighed, som kan hjælpe med at begrænse skaden på virksomhedens omdømme, 
hvis skaden bliver offentligt omtalt.

Denne dækning kan tilbydes som et tillæg til miljøansvarsforsikringen.

Specialiseret skadebehandling
Alle AIGs miljøansvarsforsikringer drager fordel af at have branchens mest erfarne 
interne skadebehandlingsteam med over 100 miljøskadebehandlere over hele verden.

Uheld af 

ENHVER 
STØRRELSE 
supporteres uanset  stort eller lille

Dedikeret hotline

24/365 
SPECIALISERET
netværk i hele Europa, der bistår med 
konsulenter og krisehåndtering

Vi leverer vores service på mere end

40 FORSKELLIGE 
SPROG
PIER Europe er tilgængelig i

32 LANDE
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Ring til PIER Europe på +44 (0) 1273 400965. Servicen 
er tilgængelig døgnet rundt alle ugens dage. Giv 
kontaktoplysninger og en kortfattet beskrivelse af skaden.

Anmeld desuden kravet som anvist i forsikringsbetingelserne.

AIG vil herefter kontakte dig for at drøfte skaden, og 
sammensætte det bedst egnede indsats-team – tilpasset skaden 
og virksomhedens behov.

Vi står altid til rådighed og hjælper med skadens behandling.

Hvordan anmeldes en 
forureningsskade til 
PIER Europe

+44 (0)1273 400965

24/365

PIER Europe er tilgængelig i 32 lande: Belgien, Bulgarien, 
Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland,  
Holland, Kroatien, Irland, Italien, Letland, Lichtenstein, Litauen, 
Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumanien, Rusland, 
Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, 
Tyskland, UK, Ungarn og Østrig.



www.aig.dk

American International Group, Inc. (AIG) er et af verdens førende forsikringsselskaber med kunder i mere end 130 
lande og jurisdiktioner. På verdensplan har AIG et af de bedst dækkende skadeforsikringsnetværk til betjening af 
erhvervsvirksomheder, institutionelle kunder og privatpersoner. 

American International Group, Inc’s globale skadeforsikrings- og anden forsikringsvirksomhed markedsføres 
under navnet AIG. For yderligere information henvises til vores hjemmeside på www.aig.dk. Forsikringsprodukter 
og -ydelser tegnes og tilbydes af datterselskaber og affilierede selskaber i American International Group, Inc. 
I Europa er den vigtigste forsikringsgiver AIG Europe Limited. Disse oplysninger er kun at betragte som generel 
information. Ikke alle forsikringsprodukter og -ydelser er tilgængelige i alle lande, og forsikringsdækningen vil 
være afhængig af de faktiske forsikringsbetingelser, der er angivet i forsikringsaftalen. Visse forsikringsprodukter og 
-ydelser kan blive leveret af uafhængige samarbejdspartnere. Forsikringsprodukter distribueres i nogle tilfælde af 
affilierede selskaber eller uafhængig samarbejdspartnere. 

AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, DK-2000 Frederiksberg, Danmark Tel.: (+45) 9137 5300 Fax.: (+45) 
3311 3340 Dansk filial af Forsikringsselskabet AIG Europe Limited, (CVR 34 61 76 94), Registreret i England 
og Wales. Company number: 01486260 The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United 
Kingdom.
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