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EN STIGENDE RISIKO

Risikoen for miljøskade er øget som 
følge af en strengere EU-regulering. 
Der er indført nye begreber såsom 
skader på biodiversiteten og 
strengere oprensningskrav. Det 
betyder, at selvom virksomhedernes 
aktiviteter måske ikke har ændret sig, 
er deres potentielle miljømæssige 
risici forøget.

Miljøansvarsforsikring dækker virksomheder 
mod en række miljøforpligtelser og risici. 
Miljøansvarsforsikringen er udviklet til at 
imødekomme alle former for forurening – 
både pludselig og gradvis – samt hjælpe  
med de mere og mere komplekse forpligtelser 
til oprydning efter skader.

Resumé: Øgede risici og større bevidsthed hos kunderne giver mægleren mulighed for at styrke sin position over 
for kunderne, og derved øget forretning. De følgende afsnit omhandler markedet for miljøansvarsforsikringer, 
salgsargumenter over for førstegangskøbere, salg af AIG til kunden som miljøansvarsforsikringsselskab, vores 
bistand til mægleren, forslag til at overvinde salgsmodstand og en række skadeeksempler.
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Miljøansvarsforsikring  
er kommet for at blive-  
og efterlader forsikrings- 
mægleren attraktive  
vækstmuligheder.

ET STORT MARKED 
GENSTAND FOR MEGEN 
OPMÆRKSOMHED

Virksomheder i alle brancher og 
alle størrelser kan pådrage sig 
et miljøansvar. Forpligtelserne er 
steget for både virksomheder og 
myndigheder i forbindelse med en 
stigning i både antallet af miljøskader 
og omfanget af hver enkelt skade. 
Dette kombineret med stigende 
opmærksomhed fra medierne 
har givet en større bevidsthed 
om miljøspørgsmål hos både 
virksomheder, investorer og kunder.

EN STÆRK 
KONKuRRENcEMÆSSIG 
POSITIONERING

Mæglere der kan forklare 
miljøforsikring til sine kunder 
kan differentiere sig fra 
konkurrerende mæglere, der ikke 
har den samme viden om risici og 
forsikringsløsninger. Det giver nogle 
spændende muligheder for ny 
forretning og fastholdelsesstrategi,  
hvilket kan styrke mæglerens  
position som værdsat og 
velinformeret rådgiver.

DIREKTØRER, 
BESTYRELSESMEDLEMMER 
OG ANDRE LEDENDE 
MEDARBEJDERE KAN BLIVE 
PERSONLIGT ANSVARLIGE

Enkeltpersoner kan risikere personlig 
retsforfølgelse som følge af en 
miljøskade. Faktisk kan national 
lovgivning holde direktører, 
bestyrelsesmedlemmer og andre 
ledende medarbejdere personligt 
ansvarlige for skader. Det er vigtigt 
at understrege kompleksiteten af 
miljømæssige risici og den store 
betydning af en miljøansvarsforsikring 
over for den eller de personer, der 
er ansvarlige for virksomhedens 
forsikringsdækning.

INTERNATIONALE 
uDFORDRINGER OG 
MuLIGHEDER

De enkelte lande har 
forskellig miljølovgivning, og 
Miljøansvarsdirektivet kan være 
implementeret på forskellige måder. 
I flere lande, fx Spanien, Portugal, 
Slovakiet og Tjekkiet, kan virksomheder 
være nødt til at dokumentere, at 
de har finansiel sikkerhed for deres 
miljømæssige risici (fx i form af en 
lokalpolice) for at kunne operere i det 
pågældende land.
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NOTER

Skader på biodiversiteten betyder skader på beskyttede 
dyre- og plantearter og deres levesteder. Hundredvis af disse 
arter, herunder fugle, insekter, fisk og planter, er beskyttet på 
europæisk - og nationalt plan.

Derudover er der tusindvis af beskyttede områder i hele 
Europa. Faktisk er næsten en femtedel af EUs område 
beskyttet.

Nye former for oprydning, som fx supplerende afhjælpning 
og kompenserende foranstaltninger, medfører, at det kan tage 
år for en virksomhed at afhjælpe en forureningsskade på jord, 
dyreliv og beskyttede levesteder.

Fx kan det være nødvendigt at genplante skadede træer og 
planter – og udsætte nye bestande af vildt og fisk.

Virksomheden kan endda være nødt til at foretage 
kompenserende foranstaltninger et helt andet sted, end der hvor 
skaden er indtrådt. Dette er en kompensation for den tid det 
tager at genoprette det skadede område. 
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TILBAGE

Se Natura 2000-områderne for mere information.

http://www.natura.org/
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Miljøansvarsforsikringen er relevant for en bred 
vifte af virksomheder og industrier, såvel store 
internationale selskaber som små og mellemstore 
virksomheder. Forsikringens fleksibilitet betyder, at 
den kan tilpasses de fleste sektorer, herunder:
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ALPHA har haft en miljøansvarsforsikring hos AIG i over ti 
år. ALPHA er en global kemisk koncern med over 30.000 
ansatte, som fremstiller produkter i mere end 50 lande. ALPHA 
lægger vægt på AIGs internationale netværk inden for 
miljøansvarsforsikring, herunder den lokale ekspertise, og de 
ved, at deres globale forretning er sikret den bedst mulige lokale 
behandling overalt i verden.

BETA er et lille vognmandsfirma, der har været i 
transportbranchen i næsten 30 år. BETA har en årlig omsætning 
på omkring 15 millioner kroner, og råder over 20 køretøjer.  
BETA købte sin første miljøansvarsforsikring hos AIG i 2008, og 
har været kunde siden.

DELTA er en entreprenørvirksomhed, der gennemfører 
projekter i hele Europa. DELTA har tegnet en udvidet 
miljøansvarsforsikring for at sikre sig mod både ny forurening 
og spredning af en ikke-kendt eksisterende forurening 
gennem gravearbejde eller lignende. Sådanne skader 
kan føre til, at DELTA bliver holdt erstatningsansvarlig for 
oprydningsomkostninger og andre omkostninger forbundet 
med person- og tingskade, samt skade på biodiversiteten.

GAMMA er et selskab, der driver grossistvirksomhed 
med byggematerialer, samt byggemarkeder i Danmark 
og Sverige. Virksomheden betjener hovedsagelig 
erhvervskunder, der beskæftiger sig med drift, vedligehold 
og renovering af boligejendomme. GAMMA har været 
miljøansvarsforsikringskunde hos AIG siden 2010 efter at have 
haft en forureningsskade på 8 millioner kroner.

•  Producenter – alt fra tung - og 
kemisk industri til producenter  
af fødevarer

• Energi- og forsyningsselskaber

•  Affaldshåndtering og -deponering

•  Byggeprojekter og øvrige 
aktiviteter på tredjemands grund

• Opbevaring af bulkgods

• Detail og lager

• Transport og logistik

•  Ejere af ejendomme og  
projekter og lejerne 

•  Servicevirksomheder inden  
for miljøbranchen

• Multinationale virksomheder

TILBAGE NÆSTE
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Når en forurening eller 
miljøskade indtræder, er 
professionel og hurtig  
indsats vigtig 

PIER Europe
AIGs specialiserede netværk hjælper forsikringstag-
eren til hurtigere at genoptage den normale drift, og 
samtidig minimere omkostningerne forbundet med 
oprydning og andre forpligtelser i forbindelse med et 
forureningsuheld.

MÅLRETTET OG EFFEKTIV INDSATS

Når en forurening indtræder, hjælper PIER
Europe med at sammensætte det bedst
egnede indsats-team alt efter virksomhedens
behov. Miljønetværket har eksperter inden
for såvel oprensning, genopretning,
affaldshåndtering, undersøgelse som
miljøkonsultation.

STOR SOM LILLE

Alle slags forurenings- og miljøskader kan
afhjælpes – uanset størrelsen.
PIER Europe kan hjælpe forsikringstageren
med at sammensætte og koordinere en
samlet indsats, og uanset skadens størrelse
og omfang.

PR- OG KRISEBEREDSKAB

Virksomheder risikerer skade på deres
omdømme, når nyheden om en forurening
eller miljøskade bliver offentligt omtalt. PIER
Europe kan stille et professionelt PR- og
kriseberedskab til rådighed, der kan hjælpe
med at håndtere medierne og begrænse
skade på virksomhedens omdømme.

TILGÆNGELIGHED I HELE EUROPA

Med vores 24-timers service alle årets
dage i 32 lande og på over 40 sprog,
sikrer PIER Europe en omfattende,
hurtig og pålidelig miljøbistand til vores
miljøansvarsforsikringskunder.

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

Lær mere om PIER Europe Hvorfor PIER Europe?

http://origin-qps.onstreammedia.com/origin/chartisins/Project%20Folders%20v2/0001-1000/0997B%20PIER%20Denmark/0997B-PIER-EnviroDenmarkTranslation.swf
http://origin-qps.onstreammedia.com/origin/chartisins/Project%20Folders%20v2/0001-1000/0997B%20PIER%20Denmark/0997B-PIER-Denmark-Testimonials.swf
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AIG er et af verdens førende 
multinationale forsikringsselskaber.  
Det har vi været i over 60 år; og  
alene sidste år udstedte vi over 30.000 
lokalpolicer over hele verden for  
vores multinationale kunder.

På baggrund af denne erfaring kan vi tilbyde 
vores kunder tre forskellige typer af multinational 
forsikringsdækning, afhængig af virksomhedens 
ønsker og behov.

INDIVIDuELLE LOKALPOLIcER I HVERT LAND
Standardløsningen for mange virksomheder med multinationale aktiviteter.

Det kan være nødvendigt med en lokalt udstedt  
police for at opfylde kontraktlige og andre forpligtelser 
for virksomheden. Som følge af AIGs aktiviteter og 
ekspertise over hele verden er vi i stand til at udstede 
lokalpolicer i stort set alle de lande, hvor vores kunder 
har aktiviteter.

Du kAN Få MERE INFORMATION OM AIGs 
MulIGhEDER FOR MulTINATIONAlE vIRkSOMhEDER I 
vORES PlAybOOk FOR MulTINATIONAlS.

FORDElE OG ulEMPER  
vED lOkAlPOlICER

FOS-FORSIKRING (FREEDOM OF SERVIcES)
Én police for virksomhedens aktiviteter i Eu.

FOS-policen er en enkelt police, der dækker flere EU-
lande. Det forenkler mægler- og kundeadministrationen, 
da denne løsning betyder én præmie, én fornyelsesdato 
og én forsikringsaftale.

FORDElE OG ulEMPER vED 
FREEDOM OF SERvICES (FOS)

MASTERPROGRAM
Et globalt forsikringsprogram, der kombinerer lokalt udstedte policer 
med en central styring.

Med AIGs store globale netværk vil langt de fleste 
kunders policer i et masterprogram blive udstedt af et 
lokalt AIG-kontor. Dette sikrer, at kunderne overholder 
lokale bestemmelser og samtidig opretholder en ensartet 
dækning og service på tværs af deres aktiviteter.

FORDElE OG ulEMPER  
vED CONTROllED  

MASTER PROGRAM (CMP)

TILBAGE NÆSTE



SÅDAN SÆLGER DU 
MILJØANSVARSFORSIKRING 
TIL FØRSTEGANGSKØBERE

HVORFOR  
VÆLGE AIG

SKADEEKSEMPLERBISTAND TIL  
MÆGLERNE

MULTINATIONALE  
KUNDER

MODSTAND I  
SALGSSITUATIONEN

PIER EUROPESALGSMULIGHEDER
FOR MILJØANSVARS-
FORSIKRING

HVEM ER  
MÅLGRUPPEN?

Fordele og ulemper 
ved lokalpolicer
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Fordele og ulemper 
ved Freedom Of 
Services (FOS)
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Fordele og ulemper 
ved Controlled Master 
Program (CMP)
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EMNER – 1. DEL MILJØANSVARSFORSIKRINGENS RELEVANS

ER KuNDEN BEVIDST OM, AT DEN ALMINDELIGE 
ERHVERVSANSVARSFORSIKRINGS DÆKNING FOR 
FORuRENINGSSKADER ER MEGET BEGRÆNSET 
OG IKKE TAGER HØJDE FOR uDVIKLINGEN I 
LOVGIVNINGEN, GRADVIS  FORuRENING, 
FORuRENING PÅ EGET FORRETNINGSSTED OG 
GAMMEL FORuRENING?

PLuDSELIG VS. GRADVIS FORuRENING
Nogle gange er det svært at fastslå, om en forurening er sket  
pludseligt eller gradvist. Miljøansvarsforsikringen er skabt til at dække  
alle forureningsforhold, uanset om det er en pludselig - eller gradvist  
opstået forurening.

OPRENSNING PÅ EGET FORSIKRINGSSTED 
En erhvervsansvarsforsikring dækker hverken oprensning eller afhjælpende 
foranstaltninger på eget forsikringssted. En miljøansvarsforsikring yder 
dækning for oprensningsomkostninger, og tredjemands person- og 
tingskader som følge af forurening på virksomhedens egen grund/
forsikringsstedet.   

GAMMEL FORuRENING
Der kan være en forurening, selvom der ikke længere er nogen forurenende 
aktivitet.virksomheder kan derfor støde på forurening fra forsikringsstedets 
tidligere anvendelse. Miljøansvarsforsikringen kan yde dækning for  
gammel forurening.

HAR VIRKSOMHEDEN VuRDERET SIN 
RISIKOEKSPONERING? ER VIRKSOMHEDEN BEVIDST 
OM, AT RISIcI PÅ MILJØOMRÅDET ER FORØGET?

Ny lovmæssig regulering har medført nye former for oprydning, 
og det øger virksomhedernes potentielle miljømæssige forpligtelser. 
Miljøansvarsforsikringen dækker dette, og tager også højde for  
kommende lovgivning.

VED VIRKSOMHEDEN, AT DE NYE OG STRENGERE 
REGLER I DANMARK PÅLÆGGER ALLE VIRKSOMHEDER 
ET OBJEKTIVT ANSVAR FOR MILJØSKADER?

AIGs miljøansvarsforsikring dækker alle berørte  
aktiviteter og industrier og imødekommer virksomhedernes 
ønsker og behov.

HAR VIRKSOMHEDEN OVERVEJET HVILKE PR-MÆSSIGE 
KONSEKVENSER EN MILJØSKADE KAN MEDFØRE?

En miljøskade kan få alvorlige konsekvenser 
for en virksomheds omdømme. Ved tegning af 
en miljøansvarsforsikring viser virksomheden 
ansvarlighed.

virksomheder, der er 
førstegangskøbere og  
endnu ikke har 
besluttet at købe en 
miljøansvarsforsikring,  
er nødt til - i hvert fald 
i grove træk - at forstå 
omfanget af deres 
potentielle risici og  
den sikkerhed  
forsikringen giver.  

Her er nogle forslag til emner, der  
bør diskuteres med virksomheden.
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KLIK PÅ PILEN FOR AT LÆRE MERE
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FlERE EMNER >

TILBAGE NÆSTE
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EMNER – 2. DEL MILJØANSVARSFORSIKRINGENS RELEVANS

VED VIRKSOMHEDEN HVEM DE SKAL HENVENDE  
SIG TIL I TILFÆLDE AF EN  FORuRENINGSSKADE?

Når der sker en skade på miljøet, er det vigtigt at inddrage de rigtige  
personer tidligt i processen. De fleste virksomheder har dog ikke været udsat  
for en miljøskade før, og ved måske ikke hvem de skal kontakte. vi stiller tekniske 
og juridiske eksperter og et omfattende fagligt netværk med mange års erfaring  
til rådighed for vores miljøansvarskunder.

VED VIRKSOMHEDEN HVILKE FØLGER EN LANGSIGTET 
OPRYDNING KAN FÅ FOR DRIFTEN?

virksomheder, der forårsager miljøskader, er forpligtet til 
at genoprette området til dets oprindelige tilstand. Dette 
kan være en kompleks proces, der kan tage mange år. 
AIGs miljøansvarsforsikring dækker omkostningerne  
og sørger for at stille den miljøfaglige ekspertise  
til rådighed under arbejdet.

VED VIRKSOMHEDEN, AT ENKELTE MEDARBEJDERE 
KAN HOLDES PERSONLIGT ANSVARLIGE?

Direktører, bestyrelsesmedlemmer og andre ledende medarbejdere kan blive 
mødt med et personligt erstatningsansvar som følge af en miljøskade. AIGs 
miljøansvarsforsikring dækker omkostninger til efterforskning, forsvar og forlig  
ved miljøskader, der er forårsaget af virksomheden og dens medarbejdere.

VED VIRKSOMHEDEN, AT 
AFVÆRGEFORANSTALTNINGER uDFØRT AF 
MYNDIGHEDERNE KAN FAKTuRERES TILBAGE 
TIL DEN VIRKSOMHED, DER HAR FORÅRSAGET 
FORuRENINGEN?

Miljøansvarsforsikringen dækker udgifter til  
oprensning udført af tredjemand eller af myndigheder,  
der udfører akut forureningsbekæmpelse på  
vegne af virksomheden.

VED VIRKSOMHEDEN, AT DE NYE OG 
STRENGERE REGLER I Eu PÅLÆGGER VISSE 
FORRETNINGSOMRÅDER ET OBJEKTIVT ANSVAR  
FOR MILJØSKADER?

I henhold til Eus miljøregulering har nogle aktiviteter objektivt ansvar for  
miljøskader og virksomhederne er fuldt omfattet af det ansvar og de forpligtelser 
dette medfører. AIGs miljøansvarsforsikring dækker sådanne aktiviteter og  
industrier og imødekommer virksomhedernes ønsker og behov.

VED VIRKSOMHEDEN, AT DEN KAN VÆRE ANSVARLIG 
FOR MILJØSKADER, OGSÅ SELVOM DEN IKKE HAR 
FORÅRSAGET FORuRENING?

Miljøskade kan også være forårsaget uden at der er 
sket en forurening. Fx kan en brand eller vibrationer fra 
tunge maskiner forårsage en miljøskade og resultere i 
betydelige omkostninger. AIGs miljøansvarsforsikring 
kan også dække omkostninger i denne forbindelse.

KLIK PÅ PILEN FOR AT LÆRE MERE
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NOTER

Primær afhjælpning er enhver foranstaltning, som fører 
de beskadigede naturressourcer og/eller forringede 
udnyttelsesmuligheder helt eller delvist tilbage til deres 
hidtidige tilstand.

Supplerende afhjælpning er enhver foranstaltning, der træffes 
for naturressourcer og/eller udnyttelsesmuligheder, hvis den 
primære afhjælpning ikke fører til fuldstændig genopretning af 
de skadede naturressourcer og/eller-tjenester.

Kompenserende afhjælpning er foranstaltninger, der træffes 
for at kompensere for midlertidige tab af naturressourcer og/
eller udnyttelsesmuligheder i tidsrummet fra skadens indtræden 
til området er fuldstændig genoprettet.

Ved en miljøskade kan virksomheder blive mødt med flere 
forskellige typer krav og ansvar, afhængigt af hvilken skade 
de har forårsaget, og hvor de har forårsaget den. Dette 
kan binde virksomhedens kapital som sikkerhedsstillelse for 
skaden, og således forstyrre driften.

Disse omkostninger kan være betydelige - og de er ikke 
omfattet af den almindelige erhvervsansvarsforsikring, 
hvorimod de er dækket af miljøansvarsforsikringen.

Miljøansvarsdirektivet indfører nye og strengere forpligtelser 
for virksomhederne, især for dem der er opført i bilag III. Disse 
virksomheder har pligt til at:

• forebygge skader på miljøet

•  gribe ind, når der er en overhængende fare for miljøskade

•  indberette en faktisk eller formodet miljøskade til de 
relevante myndigheder

Disse aktiviteter omfatter:

•  Alle aktiviteter, der er omfattet af EUs direktiv om integreret 
forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC)

•  Affaldshåndtering

•  Minedrift, stenbrud og lignende udvinding

•  Aktiviteter med spildevandstilladelser

•  Transport af farligt gods
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SALGSSITUATIONEN

PIER EUROPESALGSMULIGHEDER
FOR MILJØANSVARS-
FORSIKRING

HVEM ER  
MÅLGRUPPEN?

vi har en enestående teknisk ekspertise, både inden  
for underwriting og når det gælder undervisnings- 
materiale, der kan hjælpe vores mæglere med  
at udvikle deres miljøfaglige kvalifikationer. Dette  
understøttes af et særdeles erfarent miljøansvars-team, 
som sikrer, at vores kunder får den bedst mulige  
behandling i tilfælde af et forureningsuheld.
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LOKAL EKSPERTISE 
Vi har det største miljøfaglige underwriting-
team i Europa, den største lokale kapacitet, 
mulighed for at levere skræddersyede 
forsikringsløsninger og lokal service i form af 
rådgivning og support. Med specialiserede 
og dedikerede miljø-underwritere i hele 
Europa har mæglere og kunder adgang til 
teknisk underwriting-ekspertise og hjælp til 
beslutningstagning på højeste niveau på 
deres lokale markeder.

SKADEEKSPERTISE
AIG har det største specialiserede 
miljøansvars-skadebehandlingsteam 
i Europa. Teamet har erfaring med 
komplekse miljømæssige krav, og kan 
håndtere de fleste sager på de lokale 
sprog. Skadebehandlerne kan trække på 
vores omfattende globale kompetencer og 
videncentre, og de kan derfor give en stærk 
og pålidelig support.

KONSTANT uDVIKLING OG 
INNOVATINE LØSNINGER
Miljøregler og -forpligtelser i denne 
forbindelse er blevet skærpet gennem tiden, 
og det må forventes, at denne udvikling 
fortsætter i Europa.

AIG er fulgt med udviklingen og har i mange 
år leveret innovative løsninger overalt i 
Europa inden for miljøansvarsforsikringer, 
der imødekommer virksomhedernes risici på 
miljøområdet.

MuLTINATIONAL EKSPERTISE
Vi har miljøansvarslicenser over hele 
verden og et af de bedst dækkende 
skadeforsikringsnetværk til betjening af vores 
globale miljøansvarskunder. Vores brede 
erfaring med avancerede programstrukturer 
og muligheden for at udstede lokale 
miljøsvarspolicer i en lang række lande gør 
det muligt for os at designe og implementere 
skræddersyede multinationale programmer. 
Uanset om virksomheden ønsker et 
kontrolleret masterprogram eller udstedelse 
af lokalpolicer, vil det give virksomheden en 
stor global fordel og adgang til service, som 
de ikke finder andre steder.

TILBAGE NÆSTE



SÅDAN SÆLGER DU 
MILJØANSVARSFORSIKRING 
TIL FØRSTEGANGSKØBERE

HVORFOR  
VÆLGE AIG

SKADEEKSEMPLERBISTAND TIL  
MÆGLERNE

MULTINATIONALE  
KUNDER

MODSTAND I  
SALGSSITUATIONEN

PIER EUROPESALGSMULIGHEDER
FOR MILJØANSVARS-
FORSIKRING
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vores mangeårige og brede erfaring inden for 
miljøansvar gør os i stand til at levere en solid  
og lokal service til vores mæglere, herunder  
faglig træning og løbende gennemgang af 
forholdene på miljøansvarsområdet. En generel 
forståelse for miljøansvar vil øge muligheden 
for ny forretning, og samtidig være med til at 
fastholde eksisterende miljøansvarsforretning.
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PRISBELØNNET ONLINE-TRÆNING
Vores online-træningsprogram i miljøansvar er udarbejdet 
specielt til forsikringsmæglere. Online-træningsprogrammet er 
designet til at give mæglere den nødvendige viden og ballast 
til at føre relevante samtaler med kunder om deres potentielle 
miljømæssige risici og mulige forsikringsløsninger.

Online-træningsprogrammet giver en basisviden inden for 
miljøansvar, og gennemgår lovgivning, håndhævelse og 
praktiske problemstillinger for virksomheder, såsom typiske 
oprydningsomkostninger og hvordan dette kan dækkes på en 
miljøansvarsforsikring.

Online-træningsprogrammet er ved at blive oversat til en 
række forskellige europæiske sprog, og det vil snart være frit 
tilgængeligt for enhver forsikringsmægler i hele Europa.

FAGLIG SuPPORT INDEN INDTEGNING
Med mere end 30 specialiserede miljø-underwritere i hele 
Europa, kan vi levere en enestående faglig support til vores 
mæglere med henblik på at hjælpe dem med at generere mere 
forretning. Vi kan både gøre dette over telefonen, ved personligt 
fremmøde eller via vores online-træningsprogrammer. Det 
er vores erfaring, at vores mæglere og samarbejdspartnere 
værdsætter disse faglige diskussioner. Fx analyserer vi specikke 
sager, diskuterer skadescenarier, drøfter dækningsmuligheder 
og gennemgår hvilke informationer, der er nødvendige for 
at kunne vurdere virksomhedens risici og fastsætte præmien. 
Dette hjælper mægleren med at forudse og besvare 
kundeforespørgsler af forskellig art.

Det er endvidere ikke usædvanligt, at mæglere o.lign. sætter sig 
sammen med AIGs miljøansvarsunderwritere med henblik på 
lære mere om miljøansvar.

HVORDAN GOD SKADEBEHANDLING 
I FORBINDELSE MED EN MILJØSKADE 
GAV MÆGLEREN MuLIGHED FOR 
ØGET FORRETNING – ET cASE STuDY

 “ Hos en virksomhed, forsikret hos AIG, blev 
der fundet spor af krom i afløbssystemet. 
Ved brug af vores miljøfaglige akutservice 
blev myndighedernes krav opfyldt, 
hvilket betød, at virksomheden kunne 
forsætte sine aktiviteter uden afbrydelser. 
Mægleren var så tilfreds med AIGs 
indsats, at de besluttede at organisere 
en workshop sammen med AIG baseret 
på denne case, og med henblik på at 
markedsføre AIGs produkt over for både 
eksisterende og potentielle kunder. “

 AIG EUROPE (Milano) 

TILBAGE NÆSTE
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vores erfaring viser, at de fleste hindringer  
for salg ligger i kundernes usikkerhed omkring 
deres miljømæssige risici - og dermed et 
forbehold omkring prisen på  
en miljøansvarsforsikring.
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Disse hindringer kan  
imødegås effektivt.

POTENTIEL HINDRING MuLIGE DISKuSSIONSEMNER

KLIK PÅ PILENE FOR 
AT LÆRE MERE

vI hAR AlDRIG hAFT EN 
FORuRENINGSSkADE. 
hvORFOR SkAl vI DOG 
købE EN MIljøANvARS-
FORSkRING Nu?

Virksomhederne har en større risiko for tab nu, end de havde for bare fem år siden,  
fordi nye regler har øget virksomhedernes miljøeksponering og forpligtelser.  
Tendensen til strengere regler og stigende miljøansvarskrav forventes at fortsætte.

Risikoen er især øget for virksomheder, der har ubetinget (objektivt) ansvar for 
miljøskader - herunder er risikoen også øget for virksomheder, der operere under  
en miljøgodkendelse (liste – og kapitel 5-virksomheder).

Det er også muligt, at virksomheden i åresvis har haft tab som skyldes forurening,  
men at det blot er blevet behandlet som driftsomkostninger. Ledelsen er nødt  
til at være opmærksomme på dette og indse det reelle omfang af deres  
miljømæssige eksponering.

1

2

PRæMIEN ER  
FOR DyR

Nogle miljømæssige krav kan være meget omfattende, og især dem der involverer 
miljøskade på beskyttede dyre- og plantearter og deres levesteder. Dette kan potentielt 
påvirke virksomhedens aktiviteter i årevis og således resultere i betydelige omkostninger.

Præmien på miljøansvarsforsikringen er meget lille i forhold til de tab, som virksomheden 
kan pådrage sig. Alene forsvarsomkostninger kan udgøre et syvcifret beløb.

vI hAR bARE IkkE bRuG 
FOR EN MIljø- 
ANSvARSFORSIkRING, 
vI DækkER vORES  
TAb SElv

Miljølovgivningen er blevet strengere, og den er især blevet skærpet over for 
virksomheder. Hvis en virksomhed er ansvarlig for en miljøskade, kan den blive pålagt at 
afhjælpe og genoprette området over en årrække. Dette vil binde virksomhedens kapital 
og forstyrre den daglige drift.

Miljøskader kan være meget komplekse, og kræver derfor ofte højt kvalificeret håndtering. 
I tilfælde af en miljøskade kan en virksomhed ende med at betale mere i konsulenthonorar 
end de skulle betale i forsikringspræmie. Herudover kommer omkostningerne forbundet 
med selve det miljømæssige krav, herunder primær og supplerende afhjælpning samt 
eventuelle kompenserende foranstaltninger.

TILBAGE NÆSTE
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NOTER

Der er mange virksomheder, der har forurenende eller 
potentielt forurenende aktiviteter, og som derfor skal 
have en miljøtilladelse. Det omfatter bl.a. aktiviteter så 
som affaldshåndtering, minedrift, stenbrud og anden 
udvindingsindustri, transport af farligt gods, samt virksomheder 
der udleder spildevand.

Miljøansvarsdirektivets bilag III omfatter bl.a.:

•  Alle aktiviteter der er omfattet af EUs direktiv om integreret 
forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC)

• Affaldshåndtering

• Minedrift, stenbrud, udvindingsindustrien

• Aktiviteter med direkte udledning af spildevand;

• Transport af farligt gods

I Danmark findes der ligeledes listevirksomheder, der skal 
have en miljøgodkendelse til deres aktiviteter, idet de anses 
som forurenende virksomheder.

Disse virksomheder skal have en miljøgodkendelse, når 
de etableres, og når der sker væsentlige ændringer eller 
udvidelser af driften. 

Det gælder især for større virksomheder, at fx olieudslip bliver 
oprenset og betalt ud af driftslederens budget, og eventuelle 
bødekrav bliver håndteret af den juridiske afdeling.

Virksomhedens Risk Manager eller den forsikringsansvarlige 
får dog sjældent information om sådanne omkostninger, der 
måske kunne have være dækket af en miljøansvarsforsikring.  
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TILBAGE



SÅDAN SÆLGER DU 
MILJØANSVARSFORSIKRING 
TIL FØRSTEGANGSKØBERE

HVORFOR  
VÆLGE AIG

SKADEEKSEMPLERBISTAND TIL  
MÆGLERNE

MULTINATIONALE  
KUNDER

MODSTAND I  
SALGSSITUATIONEN

PIER EUROPESALGSMULIGHEDER
FOR MILJØANSVARS-
FORSIKRING

HVEM ER  
MÅLGRUPPEN?

Nedenfor følger en række  
skadeeksempler, der illustrerer  
hvordan kunders miljøansvars-
forsikringer har vist sig  
formålstjenelig.
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OMSTÆNDIGHEDER KOMMENTARER

SKADER PÅ BIODIVERSITETEN – BESKYTTEDE ARTER 
OG DERES LEVESTEDER
En rørledning revnede, og olie lækkede ud i et beskyttet område. 
Myndighederne påbød virksomheden at oprense (primær - og 
supplerende afhjælpning), men også at yde kompenserende 
foranstaltninger for skaden.

Et eksempel på en miljøskade i et beskyttet 
område, der har medført komplekse og langsigtede 
afhjælpningsforanstaltninger med mangeårige 
konsekvenser for den berørte virksomhed.

GRADVIS FORuRENING
AF VIRKSOMHEDENS EGEN GRuND
En gradvis lækage fra en nedgravet olietank blev opdaget  
af myndighederne under en miljøinspektion på stedet. 

Myndighederne påbød virksomheden at foretage 
oprensning og genopretning af den forurenede jord.

EGET DRIFTSTAB
udslip af fyringsolie fra et rensningsanlæg beskadigede 
anlægget og gjorde det ude af stand til at behandle 
spildevandet.  

Anlæggets drift blev afbrudt, indtil anlægget var  
blevet renset og diverse filtre udskiftet.

TREDJEMANDS DRIFTSTAB
En lagertank med kemikalier kollapsede og forurenede  
både egen grund, såvel som nabovirksomheders grunde  
og et nærliggende vandløb.

Industriområdet blev evakueret mens oprydningen  
stod på. virksomheden selv og nabovirksomhederne 
måtte afbryde deres produktion, indtil oprydningen  
var afsluttet.

OPRENSNING PÅ TREDJEMANDS GRuND
Olieudsivning fra en rørledning bredte sig ind på
naboejendommene. 

jord og vand blev oprenset, og herudover skete der 
kontinuerlig pumpning af grundvandet i de efterfølgende 
seks måneder.

PERSONSKADE
under en brand på en plastikfabrik blev der udviklet giftig 
røg, som påvirkede både nabovirksomheder og beboere i 
nærliggende beboelsesejendomme.

både andre virksomheder og beboere fra området rejste 
erstatningssag mod plastfabrikken for personskade.

MERE >
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TINGSKADE
Et ammoniakspild ved et køleanlæg førte til udsivning af  
800 liter ammoniak, der både forurenede nabogrunden  
og beskadigede flere rørledninger.   

Der blev rejst erstatningskrav for  
tingskader fra tredjemand.

uNDERSØGELSESPÅBuD
Et vandløb i nærheden af et mejeri viste sig at være forurenet.
Mejeriet blev bedt om at undersøge forureningen og samarbejde 
med myndighederne.

En undersøgelse blev indledt for at identificere  
den ansvarlige for forureningen.

KOLLEKTIVT SØGSMÅL
En kemikalievirksomhed var mistænkt for at forårsage  
forurening af den lokale vandforsyning. 

50 lokale beboere anlagde kollektivt søgsmål  
mod virksomheden.

BEVISBYRDE
En virksomhed var mistænkt for at have forårsaget forurening. 
Miljømyndighederne påbød den mistænkte virksomhed at 
træffe foranstaltninger med henblik på at afværge og afhjælpe 
forureningen. Det blev senere bevist, at den mistænkte 
virksomhed ikke var forureneren.

Et eksempel på, hvordan en virksomhed, der ikke har 
forurenet, stadig kan være forpligtet til at afholde en 
række sagsomkostninger ved rejst krav.

FORuRENING SOM FØLGE AF BRANDSLuKNING
Efter en brand i et metalgenvindingsanlæg afslørede 
miljøundersøgelser, at vand og skum fra brandslukningen havde 
påvirket virksomhedens eget spildevandsanlæg.

virksomheden havde ikke nogen miljøansvarsforsikring 
og måtte selv dække alle omkostninger i forbindelse  
med oprensning af anlægget.

TRANSPORT
En tankvogn med mælk væltede og 28 kubikmeter mælk blev 
spildt ud på vejen og løb ind over de tilstødende marker.

virksomheden betalte for oprensningen og for 
grundvandsovervågning – det sidste var et påbud fra de 
lokale miljømyndigheder.
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AIG
Osvald Helmuths Vej 4 
DK-2000 Frederiksberg 

Tel.: (+45) 9137 5300  
Fax.: (+45) 3311 3340 
Email: aigdk@aig.com

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 Helmuthts 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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