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Miljøansvar udgør en stigende og omkostningstung risiko for virksomheder over hele Europa. 
Større bevågenhed fra myndighederne og øgede håndhævelsesaktiviteter, herunder specielt 
implementeringen af EU direktiv 2004/35/EF i dansk lovgivning, har øget virksomhedernes 
ansvar for miljøskader. Forurening er idag typisk dækket via virksomhedens erhvervsansvarsforsikring, 
men denne yder alene dækning for pludselig forurening på tredjemands grund, og ofte alene 
med en begrænset forsikringssum.

AIG har været leverandør af miljøansvarsforsikringer i Europa i over 10 år. For at imødekomme de 
ændringer i risikoen som vores kunder møder, har vi udviklet EnviroPro; en bred og innovativ 
dækning, der er tilpasset de ændrede markedsbehov.

Dækning
•	 Dækning	for	genopbygning	og	afhjælpning	af	biodiversitetsskader,	hvor	dette	skyldes	

forureningsforhold. Inklusive dækning hvor komplementære ressourcer er nødvendige

•	 Dækning	for	forsvarsomkostninger	og	vurdering	af	biodiversitetsskader

•	 Afværgelsesomkostninger	til	at	forebygge	forværring	af	en	forureningsskade	tidligt	i	
processen

•	 Dækning	for	tab	som	skyldes	gradvis	såvel	som	pludselig	og	uforudset	forurening

•	 Oprydningsomkostninger	såvel	på	egen	grund	som	på	tredjemands	grund,	inklusive	
reparations- og genopretningsomkostninger på sikredes ejendom ifbm. oprydning

•	 Tredjemands	personskader	og	tredjemands	tingsskader	som	skyldes	forurening

Tilvalg
•	 Dækning	for	virksomhedens	driftstab	som	skyldes	forurening

•	 Dækning	for	miljøansvar	som	skyldes	transportaktiviteter

•	 Dækning	for	forureningsansvar	som	skyldes	entreprenøraktiviteter,	herunder	tillige	
arbejde udført af underentreprenører

Fordele
•	 Bred	fleksibel	dækning

•	 Kundevenlige	betingelser	for	en	kompleks	risiko

•	 Underwriting	ekspertise	og	professionel	skadebehandling

•	 Nem	administration	og	tilgængelig	service

•	 Finansiel	sikkerhed

Kundeprofiler
•	 Produktionsanlæg	og	anden	industriel	virksomhed

•	 Lagre	og	opbevaringssteder

•	 Affaldsindsamling,	-håndtering	og	-behandling

•	 Erhvervsgrunde	inklusive	hospitaler,	shopping	centre,	laboratorier,	hoteller	og	 
boligudvikling mv.

•	 Nationale	og	internationale	virksomheder
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FOR MERE INFORMATION
Kontakt dit lokale AIG kontor:

AIG
Osvald Helmuths Vej 4 
2000 Frederiksberg
Tlf.: +45 9137 5300
E-mail: aigdk@aig.com

AIG er et af verdens førende skadeforsikringsselskaber. Vi betjener mere end 45 mio. kunder i over 130 lande og jurisdiktioner. Med 90 års erfaring, samt et af 
forsikrings-branchens bredeste produkt- og serviceudbud, professionel skadebehandling og god finansiel styrke, giver AIG såvel privat- som erhvervskunder en 
høj grad af sikkerhed. Se vores hjemmeside for yderligere informationer: www.aig.dk.

Forsikringsdækning udbydes af AIG Europe S.A. Nærværende materiale er kun at betragte som generel information om forsikringsdækningen, og intet heri kan 
danne grundlag for dækning. Forsikringsproduktet kan variere fra land til land, og vil ikke altid være tilgængeligt i alle land. Fuldstændig beskrivelse af 
forsikringsdækning fremgår af forsikringsbetingelserne, hvilke kan indhentes fra selskabet ved forespørgsel. AIG er et varemærkenavn for AIG Europe S.A.

AIG Europe S.A. er et forsikringsselskab med R.C.S. Luxembourg nummer B 218806. AIG Europe S.A. har hovedkontor på adressen D Avenue J.F. Kennedy, 
L-1855, Luxembourg. AIG Europe, dansk filial af AIG Europe S.A., Luxembourg, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 39475723. Telefonnummer 
(+45) 91375300. Faxnummer (+45) 33732400.

Risikovurdering
Ved	dækning	for	driftsmæssig	eller	ny	forurening	har	vi	tilstræbt	os	at	gøre	forsikringsprocessen	
så	simpel	og	ligefrem	som	muligt.	Dette	giver	flere	kunder	en	nemmere	adgang	til	EnviroPro,	
og således en bredere dækning, der imødekommer det øgede miljøansvar. For at kunne 
vurdere	risikoen	og	præmien,	skal	vi	kende	følgende	oplysninger:

1. Hvad laver virksomheden og hvad er aktiviteten på lokationen(erne)?

2.	Hvor	effektivt	er	virksomhedens	miljøberedskab?

3. Hvor udføres disse aktiviteter (hvad er det omkringliggende miljø)?

EnviroPro er blevet udviklet for at give vores kunder en bred dækning, der modsvarer det 
skærpede ansvar på miljøområdet, og samtidig gøre tilbudsgivning lettere tilgængelig.

For risici af en mere kompleks natur og/eller internationale virksomheder, har vi mulighed for 
at skræddersy dækningen, så den imødekommer specifikke og unikke behov hos kunden. 
Dette	inkluderer	udvikling	af	løsninger,	som	indeholder	følgende:

•	 Dækning	for	tab	som	skyldes	ukendt	forurening	opstået	før	ikrafttrædelse,	med	flerårige
policer (op til 10 år)

•	 Lokalpolicer	på	lokalt	sprog,	der	imødekommer	lokale	krav

•	 Traditionel	forsikring	eller	særlig	tilpasset	forsikring

•	 Genforsikring	samt	Captive-	og	Risk	Management-løsninger


