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ΕΝΑΡΞΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ



ΕΝΑΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η έκθεση των επιχειρήσεων σε 
ευθύνες έναντι περιβαλλοντικής 
ζημίας έχει αυξηθεί από τη 
διεύρυνση του νομοθετικού 
πλαισίου στην ΕΕ, το οποίο 
εισήγαγε νέες έννοιες όπως 
είναι η βιοποικιλότητα και έθεσε 
αυστηρότερες απαιτήσεις στις 
διαδικασίες αποκατάστασης του 
περιβάλλοντος. 
Αυτό συνεπάγεται, ότι 
ακόμα και αν η παραγωγική 
διαδικασία σε μια επιχείρηση 
δεν έχει μεταβληθεί, οι 
δυνητικές υποχρεώσεις της σε 
περιβαλλοντικά θέματα  
έχουν σημαντικά  
αυξηθεί.

Η Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης καλύπτει το 
κόστος αποκατάστασης του περιβάλλοντος και το κόστος 
αποζημιώσεων τρίτων, που υποχρεούνται να καταβάλλουν  
οι επιχειρήσεις σε περιπτώσεις περιβαλλοντικών ατυχημάτων. 
Οι καλύψεις του ασφαλιστηρίου Περιβαλλοντικής Ευθύνης 
έχουν σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται σε όλα 
τα είδη ρύπανσης –ατυχηματική και σταδιακή – καλύπτοντας 
και τα έξοδα καθαρισμού της  περιοχής σύμφωνα με τις 
επιταγές μιας ολοένα και πιο σύνθετης νομοθεσίας.

Συνοπτικά: επισημαίνοντας στους επιχειρηματίες την έκθεση και την ευθύνη τους σε δυνητικούς περιβαλλοντικούς 
κινδύνους και ευαισθητοποιώντας τους, οι μεσίτες ασφαλίσεων έχουν τη δυνατότητα να ισχυροποιήσουν τη θέση  
τους στην αγορά, αυξάνοντας παράλληλα τις απολαβές τους. Στη συνέχεια, θα αναπτυχθούν λεπτομερώς τα εξής:  
οι πελάτες-στόχοι, τα επιχειρήματα πώλησης σε πελάτες που αγοράζουν για πρώτη φορά ασφάλιση περιβαλλοντικής 
ευθύνης, η προώθηση της AIG στον πελάτη ως ηγέτη ασφαλιστή περιβαλλοντικής ευθύνης, τρόποι ενέργειας των 
υπηρεσιών για τον ασφαλειομεσίτη, προτάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων στην πώληση και τέλος, ορισμένα 
παραδείγματα αποζημιώσεων.
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Η Ασφάλιση 
Περιβαλλοντικής 
Ευθύνης συνιστά 
ένα σύγχρονο και 
δυναμικό προϊόν  
που προσφέρει 
ελκυστικές ευκαιρίες 
ανάπτυξης εργασιών 
στους μεσίτες 
ασφαλίσεων.

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ, 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΑΓΟΡΑ
Οι επιχειρήσεις σε όλους τους 
κλάδους της οικονομίας και 
ανεξαρτήτως του μεγέθους 
τους, έχουν ευθύνη έναντι 
περιβαλλοντικών ζημιών. 
Οι σχετικές δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνουν, τόσο οι 
εταιρείες όσο και οι αρμόδιες 
Αρχές, συντελούν σε αύξηση 
της συχνότητας αλλά και του 
οικονομικού κόστους των 
περιβαλλοντικών απαιτήσεων – οι 
οποίες, λόγω και της προβολής 
τους από τα ΜΜΕ, έχουν 
ευαισθητοποιήσει περαιτέρω τις 
επιχειρήσεις, τους επενδυτές αλλά 
και τους καταναλωτές.

ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Οι μεσίτες ασφάλισης που έχουν 
την ικανότητα να διεξάγουν 
εποικοδομητικές συζητήσεις με 
τους πελάτες για την ασφάλιση 
περιβαλλοντικής ευθύνης, 
αποκτούν το πλεονέκτημα 
να διαφοροποιούνται από 
ανταγωνιστές που δεν κατέχουν 
τις ίδιες γνώσεις του αντικειμένου. 
Συνεπώς, δημιουργούνται 
καλές ευκαιρίες αύξησης νέων 
εργασιών και διατηρησιμότητας 
του πελατολογίου, ενώ 
επιβεβαιώνεται η θέση που 
κατέχει ο μεσίτης ως αξιόλογος 
και υπεύθυνος σύμβουλος.

ΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ 
ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΒΑΣΗ
Στον απόηχο ενός περιβαλλοντικού 
ατυχήματος οι υπεύθυνοι της 
εταιρείας συχνά καλούνται να 
λογοδοτήσουν. Μάλιστα, σε 
ορισμένα νομικά πλαίσια σε  
εθνικό-τοπικό επίπεδο, τα 
διευθυντικά στελέχη ενδέχεται 
να λογοδοτούν ως υπέχοντα 
προσωπική ευθύνη. Θα πρέπει 
να επισημαίνεται με έμφαση η 
πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει 
τους περιβαλλοντικούς κινδύνους 
στα διευθυντικά στελέχη που 
αποφασίζουν, αναδεικνύοντας 
την εξέχουσα σημασία των 
Ασφαλίσεων Περιβαλλοντικής 
Ευθύνης.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Σε κάθε χώρα το πλαίσιο 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
είναι διαφορετικό και έχει 
ενσωματώσει με διαφορετικούς 
τρόπους την Ευρωπαϊκή οδηγία 
για την περιβαλλοντική ευθύνη. 
Σε ορισμένες, , για παράδειγμα 
στην Ισπανία, την Πορτογαλία, 
τη Σλοβακία, την Ελλάδα και την 
Τσεχία) οι επιχειρήσεις ενδέχεται  
να υπόκεινται σε υποχρέωση  
σύναψης ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου περιβαλλοντικής 
ευθύνης, προκειμένου να 
αδειοδοτηθεί η λειτουργία τους.
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ΕΠΙΣΤρΟφΗ ΕΠΟΜΕνΟ

ΤΙ ΣΗΜΑΙνΕΙ ΕΥΚΑΙρΙΑ ΓΙΑ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ;

ΠΩΣ ΘΑ ΑνΑΓνΩρΙΣΟΥΜΕ 
ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ-ΣΤΟΧΟΥΣ;

ΥΠΗρΕΣΙΕΣ ΑΣφΑΛΙΣΗΣ 
ΠΕρΙΒΑΛΛΟνΤΙΚΗΣ 
ΕΥΘΥνΗΣ ΓΙΑ ΜΕΣΙΤΕΣ

ΔΙΑΧΕΙρΙΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩν & 
ΑνΤΙρρΗΣΕΩν

ΜΙΛΩνΤΑΣ ΓΙΑ  
ΤΗν  ΑΣφΑΛΙΣΗ  
ΠΕρΙΒΑΛΛΟνΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥνΗΣ 
ΣΕ νΕΟΥΣ ΑΓΟρΑΣΤΕΣ

ΠΑρΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩν

ΜΙΛΩνΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗν  
AIG ΣΤΟν ΠΕΛΑΤΗ



Η πρόκληση ζημίας στη Βιοποικιλότητα σημαίνει πρόκληση 
βλάβης σε προστατευόμενα είδη και τα ενδιαιτήματά τους. 
Εκατοντάδες είδη ζώων, πτηνών, εντόμων, ψαριών και φυτών 
τελούν υπό καθεστώς προστασίας σε ευρωπαϊκό και εθνικό 
επίπεδο. 
Επιπλέον, υπάρχουν χιλιάδες προστατευμένοι οικότοποι σε όλη 
την Ευρώπη (σχεδόν το ένα πέμπτο της εδαφικής επικράτειας 
της ΕΕ τελεί υπό καθεστώς προστασίας).

νέες μορφές αποκατάστασης του περιβάλλοντος, όπως η 
συμπληρωματική και αντισταθμιστική αποκατάσταση,  
ενδέχεται να επιβαρύνουν οικονομικά για πολλά χρόνια τις 
επιχειρήσεις, μέχρι την ολοκλήρωση της αποκατάστασης των 
ζημιών που προξένησαν στο έδαφος, την άγρια πανίδα και  
τους φυσικούς οικοτόπους. 
Για παράδειγμα, δέντρα και φυτά που έχουν υποστεί βλάβη 
ενδέχεται να πρέπει να αποκατασταθούν με νέες φυτεύσεις, 
ενώ για την άγρια πανίδα και τα ψάρια να απαιτηθούν ομοίως 
διαδικασίες φυσικής ανανέωσης των πληθυσμών τους. 
Επιπλέον, η επιχείρηση μπορεί να προχωρήσει στην ανάληψη 
βελτιωτικών έργων σε παρακείμενες περιοχές, προκειμένου να 
αντισταθμιστεί η απώλεια χρήσης του περιβάλλοντος για όσο 
διάστημα απαιτήσει η αποκατάσταση της ζημιάς.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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Δείτε το δίκτυο Natura 2000 για  
περισσότερες πληροφορίες
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http://www.natura.org/



Το πλεονέκτημα της Ασφάλισης Περιβαλλοντικής 
Ευθύνης για τον μεσίτη ασφαλίσεων είναι η ύπαρξη 
ενός μεγάλου φάσματος επιχειρηματικών κλάδων 
τους οποίους μπορεί να στοχοθετήσει. Από μεγάλες 
διεθνείς πολυεθνικές μέχρι τοπικές μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, η ευελιξία μας μάς επιτρέπει να 
εξυπηρετούμε την πλειονότητα των βιομηχανικών 
κλάδων, όπως για παράδειγμα:
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Η ALPHA είναι ασφαλισμένη στην AIG με ασφαλιστήριο 
περιβαλλοντικής ευθύνης για διάστημα άνω των 10 ετών. Αποτελεί 
όμιλο παγκόσμιας εμβέλειας στον χημικό-βιομηχανικό κλάδο με 
περισσότερους από 30.000 υπαλλήλους και παραγωγή προϊόντων 
σε περισσότερες από 50 χώρες. Η εταιρεία εκτιμά το διεθνές δίκτυο 
της AIG στον τομέα των Ασφαλίσεων Περιβαλλοντικής Ευθύνης, 
καθώς και τις δυνατότητές της σε τοπικό επίπεδο, ενώ γνωρίζει ότι 
οι παγκόσμιες εμπορικές της δραστηριότητες έχουν την καλύτερη 
και πιο αξιόπιστη υποστήριξη όπου και αν διεξάγονται.

Η ΒΕΤΑ είναι μικρή μεταφορική εταιρεία που δραστηριοποιείται 
στον τομέα των γενικών οδικών μεταφορών εδώ και περίπου 
30 χρόνια. Η Βeta διαθέτειι κύκλο εργασιών 1.000.000 λιρών 
Αγγλίας ανά έτος και στόλο 20 οχημάτων. Προχώρησε στη 
σύναψη του πρώτου της ασφαλιστήριου συμβολαίου για  
κάλυψη Περιβαλλοντικής Ευθύνης με την AIG το 2008 και  
έκτοτε αποτελεί σταθερό μας πελάτη.

Η DELTA είναι κατασκευαστική εταιρεία που αναλαμβάνει  
έργα σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Έχει πλήρη ασφαλιστική 
κάλυψη έναντι Περιβαλλοντικής Ευθύνης, θέλοντας να προστατευτεί  
από την πιθανότητα να προκαλέσει νέες συνθήκες ρύπανσης ή να 
επιτείνει την ήδη υπάρχουσα, αποκαλύπτοντας μια προϋπάρχουσα 
εστία, η οποία δεν ήταν εμφανής πριν τις εργασίες της εταιρείας. 
Αυτό θα μπορούσε να καταστήσει την Delta υπόχρεη για  
το κόστος καθαρισμού, αλλά και για δυνητικά έξοδα που 
σχετίζονται με πρόκληση σωματικής βλάβης, υλικής ζημίας  
και καταστροφής της βιοποικιλότητας.

Η GAMMA είναι εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα  
λιανικού εμπορίου προϊόντων Do It Yourself (“Καν’ το μόνος σου”) 
στη Βρετανία και την Ιρλανδία. Τα υποκαταστήματά της προμηθεύουν 
κυρίως επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των έργων 
επισκευής, συντήρησης και ανακαίνισης κατοικιών. Η Gamma 
σύναψε ασφαλιστήριο συμβόλαιο Περιβαλλοντικής Ευθύνης με την 
AIG το 2010, αφότου υπέστη απώλεια 1.000.000 λιρών Αγγλίας 
για έξοδα αποκατάστασης ζημιών από περιστατικό ρύπανσης.

•	 Βιομηχανικούς παραγωγούς -
από τον κλάδο της βαριάς
βιομηχανίας και εταιρείες
χημικών έως παραγωγής
τροφίμων και αναψυκτικών

•	Εταιρείες Ηλεκτρισμού
και Ύδρευσης

•	Εγκαταστάσεις διαχείρισης
αποβλήτων

•	Κατασκευαστικά έργα

•	Χώροι αποθήκευσης

•	Λιανικό Εμπόριο και Αποθήκες

•	Μεταφορές και
Εφοδιαστική Αλυσίδα

•	Ιδιοκτήτες ακινήτων
και κατασκευαστές

•	Εταιρείες παροχής υπηρεσιών
Υγειονομικού Καθαρισμού
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ΖΗΤΗΜΑ 1 ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΑΠΤΩ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΓΝΩΡΙΖΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΤΙ ΟΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΟΥ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟ 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΤΑΔΙΑΚΗ 
ΡΥΠΑΝΣΗ, ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ  
Η ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ;

ΑΙΦΝΙΔΙΑ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
Ορισμένες φορές είναι δύσκολο να εξακριβωθεί εάν ένα περιστατικό ρύπανσης έχει προκληθεί 
από περιστατικό ατυχηματικής ή σταδιακής ρύπανσης. Η Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης 
έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει περιστατικά ρύπανσης χωρίς να κάνει καμία διάκριση μεταξύ 
σταδιακής και ατυχηματικής.

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ  
Τα ασφαλιστήρια Γενικής Αστικής Ευθύνης δεν καλύπτουν τα έξοδα καθαρισμού των 
εγκαταστάσεων του ασφαλισμένου ή το κόστος που καλείται ο επιχειρηματίας να 
πραγματοποιήσει για το μετριασμού των επιπτώσεων των συνθηκών ρύπανσης. Η Ασφάλιση 
Περιβαλλοντικής Ευθύνης παρέχει στις επιχειρήσεις κάλυψη του κόστους καθαρισμού των 
εγκαταστάσεών τους, καθώς και κάλυψη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες σε τρίτους που 
επλήγησαν από το περιστατικό ρύπανσης

ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
Είναι δυνατό να διαπιστωθεί ρύπανση σε εγκαταστάσεις με δραστηριότητα χαμηλού  
κινδύνου. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις μπορεί να αντιμετωπίσουν προϋπάρχουσες  
συνθήκες ρύπανσης, οι οποίες οφείλονται σε προηγούμενες χρήσεις υψηλότερης 
επικινδυνότητας. Οι καλύψεις του ασφαλιστηρίου Περιβαλλοντικής Ευθύνης παρέχουν  
στις επιχειρήσεις προστασία έναντι προϋπαρχουσών συνθηκών ρύπανσης, τόσο εντός,  
όσο και εκτός των εγκαταστάσεων του ασφαλισμένου

ΕΧΕΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 
ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ; ΓΝΩΡΙΖΕΙ 
ΟΤΙ ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ 
ΑΥΞΗΘΕΙ;

νέοι τρόποι αποκατάστασης περιβαλλοντικής ρύπανσης, επιβεβλημένοι από τη νομοθεσία, 
αυξάνουν δυνητικά τις υποχρεώσεις της εταιρίας σε περιστατικά περιβαλλοντικής ρύπανσης.  
Η Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης καλύπτει όσα ορίζονται από την τρέχουσα και 
μελλοντική νομοθεσία.

ΚΑΤΑΝΟΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ 
ΕΝΟΧΗ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΥ 

Εταιρείες που βαρύνονται με υποψίες περί πρόκλησης περιβαλλοντικης ζημίας θεωρούνται 
«ένοχες μέχρι αποδείξεως του εναντίου». 
Η Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης καλύπτει έξοδα υπεράσπισης και έρευνας, ενώ παρέχει 
εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο υποστηρίζει την επιχείρηση σε περιβαλλοντικά ζητήματα και 
μπορεί ακόμα και να έρθει σε  επαφή με τις αρμόδιες Αρχές για λογαριασμό της εταιρείας.

ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΝ 
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΣΤΗ ΦΗΜΗ ΤΗΣ 
ΕΝΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΡΥΠΑΝΣΗΣ;

Η ευαισθητοποίηση των ΜΜΕ αλλά και των πολιτών απέναντι 
σε τοπικά περιστατικά ρύπανσης ενδέχεται να βλάψει την εικόνα 
της εταιρείας. Η Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης αποτελεί 
αδιάψευστο τεκμήριο της υπευθυνότητας με την οποία η εταιρεία 
αντιμετωπίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον.

Οι πελάτες, που 
προτίθενται να 
αγοράσουν για πρώτη 
φορά Ασφάλιση 
Περιβαλλοντικής 
Ευθύνης, οφείλουν να 
κατανοήσουν, τουλάχιστον 
σε γενικές γραμμές, 
τον βαθμό έκθεσής 
τους σε δυνητικούς 
περιβαλλοντικούς 
κινδύνους και την 
προστασία που παρέχεται 
από το ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο.   

Ακολουθούν ορισμένα ζητήματα.
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ >

ΕΠΙΣΤρΟφΗ ΕΠΟΜΕνΟ

ΤΙ ΣΗΜΑΙνΕΙ ΕΥΚΑΙρΙΑ ΓΙΑ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ;

ΠΩΣ ΘΑ ΑνΑΓνΩρΙΣΟΥΜΕ 
ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ-ΣΤΟΧΟΥΣ;

ΥΠΗρΕΣΙΕΣ ΑΣφΑΛΙΣΗΣ 
ΠΕρΙΒΑΛΛΟνΤΙΚΗΣ 
ΕΥΘΥνΗΣ ΓΙΑ ΜΕΣΙΤΕΣ

ΔΙΑΧΕΙρΙΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩν & 
ΑνΤΙρρΗΣΕΩν

ΜΙΛΩνΤΑΣ ΓΙΑ  
ΤΗν  ΑΣφΑΛΙΣΗ  
ΠΕρΙΒΑΛΛΟνΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥνΗΣ 
ΣΕ νΕΟΥΣ ΑΓΟρΑΣΤΕΣ

ΠΑρΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩν

ΜΙΛΩνΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗν  
AIG ΣΤΟν ΠΕΛΑΤΗ




ΖΗΤΗΜΑ 2 ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΑΠΤΩ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΓΝΩΡΙΖΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙ;

Σε περίπτωση περιστατικού περιβαλλοντικής ζημιάς είναι σημαντικό  
να κινητοποιηθούν εγκαίρως οι κατάλληλοι άνθρωποι. 
Οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν  
κάποιο περιστατικό περιβαλλοντικής ζημίας και ενδέχεται να μην γνωρίζουν  
σε ποιον πρέπει να απευθυνθούν. Παρέχουμε στους πελάτες μας τεχνική  
και νομική συνδρομή από ειδικούς, καθώς και ευρύ επαγγελματικό δίκτυο  
με εμπειρία δεκαετιών. 

ΚΑΤΑΝΟΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΙΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΠΟΥ 
ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Η 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ;

Οι επιχειρήσεις που έχουν προκαλέσει ρύπανση στο 
περιβάλλον είναι υποχρεωμένες να το επαναφέρουν 
στην αρχική του κατάσταση. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί 
εξαιρετικά περίπλοκο και να διαρκέσει πολλά χρόνια.  
Η Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης καλύπτει  
τα κόστη και παρέχει την τεχνογνωσία για ένα  
τέτοιο έργο.

ΓΝΩΡΙΖΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΙ  ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ;

Μετά από ένα περιστατικό περιβαλλοντικής ρύπανσης, ακόμα και μεμονωμένα 
άτομα ενδέχεται να θεωρηθούν υπαίτιοι της ζημίας. Η Ασφάλιση Περιβαλλοντικής 
Ευθύνης μπορεί να καλύψει τα έξοδα έρευνας και υπεράσπισης απαιτήσεων, 
καθώς και τον διακανονισμό για τη ρύπανση ή ακόμη και την περιβαλλοντική 
ζημία που προκλήθηκε από την επιχείρηση και τους υπαλλήλους της.

ΓΝΩΡΙΖΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΤΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΑΡΧΕΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ;

Η Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης καλύπτει  
για λογαριασμό της εταιρείας τα έξοδα καθαρισμού  
που διενεργείται από τρίτα μέρη ή τις κρατικές  
αρχές κατά τη διάρκεια έργων άμεσης προφύλαξης.

ΓΝΩΡΙΖΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ 
ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΧΕΙ  
ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ  
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ;

Ορισμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες θεωρείται ότι υπέχουν αντικειμενική 
ευθύνη σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ και υπόκεινται πλήρως 
στους όρους και τις ρυθμίσεις της. Η Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης 
παρέχει κάλυψη σε αυτές τις κατηγορίες επιχειρήσεων, καθώς και λύσεις ειδικά 
διαμορφωμένες ώστε να απαντούν στις ανάγκες τους.

ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΤΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ 
ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΥΠΟΧΡΕΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ 
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΡΥΠΑΝΣΗ;

Περιβαλλοντική Ζημία ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος 
μπορεί να προκληθεί χωρίς την ύπαρξη μόλυνσης ή 
συνθηκών ρύπανσης. Η φωτιά ή οι καταστροφές από 
βαρύ βιομηχανικό εξοπλισμό θα μπορούσαν 
να εγείρουν απαιτήσεις Περιβαλλοντικής ευθύνης με 
σημαντικό κόστος, που καλύπτεται από την Ασφάλιση 
Περιβαλλοντικής Ευθύνης.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΒΕΛΟΣ ΓΙΑ ΠΕρΙΣΣΟΤΕρΑ
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< ΠΙΣΩ

ΕΠΙΣΤρΟφΗ ΕΠΟΜΕνΟ

ΤΙ ΣΗΜΑΙνΕΙ ΕΥΚΑΙρΙΑ ΓΙΑ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ;

ΠΩΣ ΘΑ ΑνΑΓνΩρΙΣΟΥΜΕ 
ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ-ΣΤΟΧΟΥΣ;

ΥΠΗρΕΣΙΕΣ ΑΣφΑΛΙΣΗΣ 
ΠΕρΙΒΑΛΛΟνΤΙΚΗΣ 
ΕΥΘΥνΗΣ ΓΙΑ ΜΕΣΙΤΕΣ

ΔΙΑΧΕΙρΙΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩν & 
ΑνΤΙρρΗΣΕΩν

ΜΙΛΩνΤΑΣ ΓΙΑ  
ΤΗν  ΑΣφΑΛΙΣΗ  
ΠΕρΙΒΑΛΛΟνΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥνΗΣ 
ΣΕ νΕΟΥΣ ΑΓΟρΑΣΤΕΣ

ΠΑρΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩν

ΜΙΛΩνΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗν  
AIG ΣΤΟν ΠΕΛΑΤΗ

Συνέχεια  
ζητημάτων






ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η πρωτογενής αποκατάσταση περιλαμβάνει κάθε μέτρο 
αποκατάστασης που ανανεώνει τους πληγέντες φυσικούς 
πόρους  με σκοπό να τους επαναφέρει στην προτέρα 
κατάσταση ή συνδράμει προς αυτόν τον σκοπό.

Η συμπληρωματική αποκατάσταση αφορά κάθε μέτρο 
αποκατάστασης που λαμβάνεται σχετικά με τους 
φυσικούς πόρους ή/και τα ωφελήματα που συνδέονται 
με αυτούς, ως αντιστάθμισμα για το γεγονός ότι η 
πρωτογενής αποκατάσταση δεν έχει ως αποτέλεσμα την 
πλήρη αποκατάσταση της πληγείσας περιοχής.

Αντισταθμιστική αποκατάσταση ονομάζουμε κάθε δράση 
που αντισταθμίζει τις προσωρινές απώλειες των φυσικών 
πόρων ή/και ωφελημάτων τους, οι οποίες νοούνται ως 
οι απώλειες που καταγράφονται από την ημερομηνία 
της ζημίας έως την ημερομηνία πλήρους ευόδωσης των 
δράσεων πρωτογενούς αποκατάστασης.

Οι επιχειρήσεις ενδέχεται να εκτίθενται σε περισσότερες 
από μία ρυθμιστικές περιβαλλοντικές Αρχές ανάλογα 
με το είδος ζημίας που έχουν προκαλέσει και τον 
τόπο όπου αυτή προκλήθηκε. Αυτό μπορεί να έχει 
ως αποτέλεσμα τη δέσμευση εταιρικών πόρων και τη 
διατάραξη ή ακόμα και τη διακοπή της λειτουργίας της 
επιχείρησης.

Οι δαπάνες αυτές ενδέχεται να είναι σημαντικές και δεν 
καλύπτονται από την ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης, 
αλλά περιλαμβάνονται σε κατάλληλα σχεδιασμένο 
ασφαλιστήριο περιβαλλοντικής ευθύνης.

Η Οδηγία δημιουργεί δυνητικά νέες και αυστηρότερες 
υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις με έκθεση σε 
περιβαλλοντικό κίνδυνο, ιδιαίτερα για εκείνες που 
αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Οι επιχειρήσεις έχουν:

• Την υποχρέωση να προλαμβάνουν οποιαδήποτε
ζημία προς το περιβάλλον.

•  Την υποχρέωση να αναλαμβάνουν δράση όταν
και όπου συντρέχει άμεση απειλή ενδεχόμενης
περιβαλλοντικής ζημίας.

•  Την υποχρέωση να αναφέρουν μια πραγματική ή
εικαζόμενη περιβαλλοντική ζημία στις αρμόδιες αρχές.

Στις ανωτέρω αναφερόμενες επιχειρήσεις 
περιλαμβάνονται:

• Όλες οι επιχειρήσεις με δραστηριότητα που
αδειοδοτείται συμφώνως προς την Ευρωπαϊκή
Οδηγία για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και
Έλεγχο της ρύπανσης (ΟΠΕρ).

•  Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητα διαχείρισης
αποβλήτων.

•  Οι εταιρείες εξόρυξης και τα λατομεία.

•  Οι δραστηριότητες με άδεια αποβολής
υποπροϊόντων στον υδροφόρο ορίζοντα.

• Οι μεταφορές υλικών υψηλού βαθμού
επικινδυνότητας (αδειοδοτημένες).
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ΤΙ ΣΗΜΑΙνΕΙ ΕΥΚΑΙρΙΑ ΓΙΑ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ;

ΠΩΣ ΘΑ ΑνΑΓνΩρΙΣΟΥΜΕ 
ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ-ΣΤΟΧΟΥΣ;

ΥΠΗρΕΣΙΕΣ ΑΣφΑΛΙΣΗΣ 
ΠΕρΙΒΑΛΛΟνΤΙΚΗΣ 
ΕΥΘΥνΗΣ ΓΙΑ ΜΕΣΙΤΕΣ

ΔΙΑΧΕΙρΙΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩν & 
ΑνΤΙρρΗΣΕΩν

ΜΙΛΩνΤΑΣ ΓΙΑ  
ΤΗν  ΑΣφΑΛΙΣΗ  
ΠΕρΙΒΑΛΛΟνΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥνΗΣ 
ΣΕ νΕΟΥΣ ΑΓΟρΑΣΤΕΣ

ΠΑρΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩν

ΜΙΛΩνΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗν  
AIG ΣΤΟν ΠΕΛΑΤΗ



Διαθέτουμε υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία σε 
θέματα ασφάλισης περιβαλλοντικής ευθύνης, καθώς 
και εκπαιδευτικό υλικό που είναι στη διάθεση των 
συνεργατών μας, προκειμένου να αναπτύξουν το δικό  
τους πελατολόγιο. Επιπλέον, η εξειδικευμένη ομάδα μας 
στα τμήματα αποζημιώσεων, διασφαλίζει ότι οι πελάτες 
μας θα λάβουν την καλύτερη δυνατή υποστήριξη μετά 
από κάποιο περιστατικό περιβαλλοντικής ρύπανσης.

7

ΤΟΠΙΚΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ 
Διαθέτουμε τη μεγαλύτερη ομάδα ανάληψης 
περιβαλλοντικών κινδύνων στην Ευρώπη και 
προσφέρουμε τις ευρύτερες καλύψεις που 
είναι διαθέσιμες στην ευρωπαϊκή αγορά, με 
εξατομικευμένες λύσεις, πλαισιωμένες από 
υψηλής προστιθέμενης αξίας συμβουλευτικές 
υπηρεσίες και υπηρεσίες υποστήριξης. Με 
εξειδικευμένους και αφοσιωμένους εκτιμητές 
περιβαλλοντικης ευθύνης σε όλη την Ευρώπη, οι 
συνεργάτες και οι πελάτες μας έχουν πρόσβαση 
σε νομική και ασφαλιστική τεχνογνωσία, τεχνική 
υποστήριξη και εμπειρογνωμοσύνη στις δικές 
τους τοπικές αγορές.

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η AIG διαθέτει τη μεγαλύτερη εξειδικευμένη 
ομάδα διαχείρισης ασφαλιστικών απαιτήσεων 
περιβαλλοντικής ευθύνης στην Ευρώπη. 
Η ομάδα διαθέτει εμπειρία σε σύνθετες 
περιπτώσεις περιβαλλοντικών απαιτήσεων 
και έχει την ευχέρεια να διαχειρίζεται τις 
περισσότερες υποθέσεις στην τοπική γλώσσα 
καθε χώρας. Επωφελούμενη του εκτεταμένου 
δικτύου δραστηριοτήτων μας διεθνώς, η 
ομάδα διαχείρισης απαιτήσεων της ΑΙG 
μπορεί και προσφέρει ισχυρή και αξιόπιστη 
υποστήριξη στους πελάτες μας, σε μια 
περίοδο εξαιρετικά δύσκολη για αυτούς.

ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Το νομοθετικό πλαίσιο για το περιβάλλον, 
αλλά και οι υποχρεώσεις που απορρέουν 
από αυτό έχουν γίνει πιο αυστηρά τα 
τελευταία χρόνια και αναμένεται να 
εντατικοποιηθούν ακόμη περισσότερο σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Για 10 και πλέον 
χρόνια, η AIG παραμένει σταθερή στη 
δέσμευσή της να δημιουργεί καινοτόμα 
ευρωπαϊκά προγράμματα καλύψεων 
περιβαλλοντικής ευθύνης και να βελτιώνει 
διαρκώς το επίπεδο προστασίας που 
παρέχει, ώστε να συμβαδίζει με την ολοένα 
αυξανόμενη έκθεση των επιχειρήσεων στον 
περιβαλλοντικό κίνδυνο.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ
Διαθέτουμε το μεγαλύτερο διεθνές δίκτυο 
ασφάλισης περιβαλλοντικής ευθύνης 
σε όλο τον κόσμο. Η βαθιά γνώση των 
όρων και καλύψεων των ασφαλιστικών 
προγραμμάτων και η διαρκής επόπτευση 
των περιβαλλοντικών πολιτικών κάθε 
χώρας, μας επιτρέπει να μπορούμε να σας 
βοηθάμε στον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
διεθνών ασφαλιστικών προγραμμάτων, είτε 
πρόκειται για τοπικά διαχειριζόμενα, είτε 
για προγράμματα υπό κεντρική εποπτεία 
- που σας προσφέρουν ένα παγκόσμιο 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και απαράμιλλες 
δυνατότητες προσφοράς υπηρεσιών.

ΕΠΙΣΤρΟφΗ ΕΠΟΜΕνΟ

ΤΙ ΣΗΜΑΙνΕΙ ΕΥΚΑΙρΙΑ ΓΙΑ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ;

ΠΩΣ ΘΑ ΑνΑΓνΩρΙΣΟΥΜΕ 
ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ-ΣΤΟΧΟΥΣ;

ΥΠΗρΕΣΙΕΣ ΑΣφΑΛΙΣΗΣ 
ΠΕρΙΒΑΛΛΟνΤΙΚΗΣ 
ΕΥΘΥνΗΣ ΓΙΑ ΜΕΣΙΤΕΣ

ΔΙΑΧΕΙρΙΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩν & 
ΑνΤΙρρΗΣΕΩν

ΜΙΛΩνΤΑΣ ΓΙΑ  
ΤΗν  ΑΣφΑΛΙΣΗ  
ΠΕρΙΒΑΛΛΟνΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥνΗΣ 
ΣΕ νΕΟΥΣ ΑΓΟρΑΣΤΕΣ

ΠΑρΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩν

ΜΙΛΩνΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗν  
AIG ΣΤΟν ΠΕΛΑΤΗ



Το εύρος της τεχνογνωσίας μας στον τομέα ασφάλισης 
περιβαλλοντικής ευθύνης μάς επιτρέπει να παρέχουμε 
ισχυρή τοπική υποστήριξη στους συνεργάτες μας, 
συμπεριλαμβανομένης τεχνικής εκπαίδευσης, αλλά  
και διαρκούς επιμόρφωσης μέσω σεμιναρίων στα 
οποία αναλύονται οι παρεχόμενες καλύψεις – 
προκειμένου να είστε σε θέση να κερδίζετε, αλλά 
και να διατηρείτε μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στον 
συγκεκριμένο ασφαλιστικό κλάδο.
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ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το επιτυχημένο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 
προσφέρουμε για την κάλυψη περιβαλλοντικής ευθύνης 
έχει σχεδιαστεί ειδικά για διαμεσολαβητές ασφαλίσεων. Ο 
σχεδιασμός του επιτρέπει στους διαμεσολαβητές να αποκτούν 
τη γνώση και την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται προκειμένου 
να διεξάγουν εποικοδομητικές συζητήσεις με πελάτες για τη 
δυνητική τους έκθεση στους περιβαλλοντικούς κινδύνους και τις 
καλύψεις που μπορούν να τους προστατεύσουν.

Το πρόγραμμα παρέχει εισαγωγικού επιπέδου κατευθύνσεις 
όπως: βασικές γνώσεις περιβαλλοντικών θεμάτων, νομοθεσία, 
εφαρμογή, ζητήματα ενδιαφέροντος για επιχειρήσεις, όπως οι 
δαπάνες για καθαρισμό, αλλά και η παρεχόμενη κάλυψη για 
τα συγκεκριμένα θέματα από την ασφάλιση περιβαλλοντικής 
ευθύνης. Το πρόγραμμα μεταφράζεται σε διάφορες ευρωπαϊκές 
γλώσσες και πολύ σύντομα θα προσφέρεται ελεύθερα σε κάθε 
μεσίτη ασφαλίσεων ανά την Ευρώπη.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Με περισσότερα από 30 εξειδικευμένα στελέχη ανάληψης 
περιβαλλοντικού κινδύνου σε όλη την Ευρώπη, είμαστε σε θέση 
να παρέχουμε εξαιρετική τεχνική υποστήριξη στους συνεργάτες 
μας προκειμένου να κερδίζουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Αυτό 
μπορούμε να το κάνουμε είτε τηλεφωνικά ή και κατ’ ιδίαν στα 
τοπικά μας γραφεία ή ακόμα μέσω σεμιναρίων περιβαλλοντικής 
ευθύνης που διεξάγουμε σε όλη την Ευρώπη, συχνά εντός των 
εγκαταστάσεων των διαμεσολαβητών μας.
Από την εμπειρία μας γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο ωφέλιμες είναι 
αυτές οι συζητήσεις για τους συνεργάτες μας. Για παράδειγμα, 
παρέχεται η δυνατότητα να γίνει ανάλυση συγκεκριμένων 
υποθέσεων, να συζητηθούν σενάρια απαιτήσεων και 
αποζημιώσεων, να αποσαφηνιστούν λεπτομέρειες στους όρους 
των καλύψεων, να παρασχεθούν εξηγήσεις για τα κριτήρια 
τιμολόγησης και ανάληψης του ασφαλιστικού κινδύνου που θα 
βοηθήσουν τον μεσίτη ασφάλισης να ανταποκριθεί καλύτερα στις 
προσδοκίες του πελάτη.
Συνηθίζεται μάλιστα, προσωπικό των διαμεσολαβητών να 
επισκέπτεται τα γραφεία μας και να εργάζεται από κοινού 
με τη δική μας ομάδα ανάληψης περιβαλλοντικών κινδύνων 
προκειμένουνα αποκτά εξοικείωση και να εκπαιδεύεται εντατικά 
στις εν λόγω ασφαλίσεις.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 «Αρμόδια  Αρχή εντόπισε ίχνη χρωμίου  
μέσα σε κλαπέτο νερού ιδιώτη και ο  
πελάτης μας ενεπλάκη στην υπόθεση.  
Η παρέμβαση της δικής μας εξειδικευμένης 
ομάδας αντιμετώπισης περιβαλλοντικών 
περιστατικών αποδείχθηκε καταλυτική 
για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των 
αρχών, ώστε να επιτραπεί η συνέχιση 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας του 
πελάτη. Ο μεσίτης ασφαλίσεων ήταν τόσο 
ικανοποιημένος από την παρέμβασή μας, 
ώστε αποφάσισε να οργανώσει υπό την 
αιγίδα μας ένα ενημερωτικό σεμινάριο 
όπου, στη βάση αυτού του περιστατικού, 
να κατατοπίζει τους πελάτες του πάνω στις 
σημαντικές προοπτικές του προϊόντος μας.»  

AIG EUROPE (Μιλάνο) 

ΟΙ ΜΕΣΙΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΣ ΜΑΣ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.  

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ >

ΕΠΙΣΤρΟφΗ ΕΠΟΜΕνΟ

ΤΙ ΣΗΜΑΙνΕΙ ΕΥΚΑΙρΙΑ ΓΙΑ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ;

ΠΩΣ ΘΑ ΑνΑΓνΩρΙΣΟΥΜΕ 
ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ-ΣΤΟΧΟΥΣ;

ΥΠΗρΕΣΙΕΣ ΑΣφΑΛΙΣΗΣ 
ΠΕρΙΒΑΛΛΟνΤΙΚΗΣ 
ΕΥΘΥνΗΣ ΓΙΑ ΜΕΣΙΤΕΣ

ΔΙΑΧΕΙρΙΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩν & 
ΑνΤΙρρΗΣΕΩν

ΜΙΛΩνΤΑΣ ΓΙΑ  
ΤΗν  ΑΣφΑΛΙΣΗ  
ΠΕρΙΒΑΛΛΟνΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥνΗΣ 
ΣΕ νΕΟΥΣ ΑΓΟρΑΣΤΕΣ

ΠΑρΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩν

ΜΙΛΩνΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗν  
AIG ΣΤΟν ΠΕΛΑΤΗ

mailto:ASKEnvironmental@aig.com


Η εμπειρία μάς έχει διδάξει ότι στις πωλήσεις, 
η πλειονότητα των αντιρρήσεων που εγείρονται 
από τους πελάτες συνίσταται σε αβεβαιότητα 
από μέρους τους αναφορικά με την έκθεσή 
τους σε δυνητικούς κινδύνους περιβαλλοντικής 
ευθύνης και στις συνακόλουθες επιφυλάξεις τους 
ως προς την τιμολόγηση της κάλυψης. 
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Όλα αυτά τα εμπόδια 
μπορούν να ξεπεραστούν.

ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΒΕΛΟΣ ΓΙΑ ΠΕρΙΣΣΟΤΕρΑ

ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΠΟΤΕ ΣΤΟ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΠΟΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 
ΛΟΓΩ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
ΟΠΟΤΕ ΣΕ ΤΙ ΘΑ 
ΜΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΥΣΕΙ 
ΑΝ ΑΓΟΡΑΣΩ ΕΝΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΤΩΡΑ;

Σήμερα οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες πιθανότητες να υποχρεωθούν σε 
καταβολή αποζημίωσης συγκριτικά με πριν από 5 χρόνια, κυρίως επειδή το νομοθετικό 
πλαίσιο έχει αυξήσει την έκθεση των επιχειρήσεων στον περιβαλλοντικό κίνδυνο με 
αυστηρότερες κυρώσεις και επί περισσότερων περιπτώσεων. Η τάση για αυστηρότερα 
ρυθμιστικά πλαίσια, καθώς και συχνότερες απαιτήσεις αποκατάστασης περιβαλλοντικής 
ρύπανσης αναμένονται να συνεχιστούν.

Ο κίνδυνος είναι ακόμα μεγαλύτερος για τις επιχειρήσεις που υπέχουν αντικειμενική 
ευθύνη βάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων και των 
επιχειρήσεων που χρειάζονται περιβαλλοντική άδεια για να λειτουργήσουν.

Είναι πιθανό η επιχείρηση να υφίσταται διαχρονικά οικονομικές ζημίες από περιστατικά 
περιβαλλοντικής ρύπανσης, χωρίς όμως να τις αναγνωρίζει ως τέτοιες, καθώς ενδέχεται  
να τις διαχειρίζεται ως λειτουργικές δαπάνες. Η διοίκηση πρέπει να έχει ενημερωθεί 
σχετικά με αυτό το γεγονός και να αντιλαμβάνεται την πραγματική έκταση που έχουν  
για την εταιρεία οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι.
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ΤΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΚΑΛΥψΗ ΔΕΝ ΘΑ 
«ΠΙΑΣΕΙ ΤΟΠΟ»

Ορισμένες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν σε περιβαλλοντικές 
ζημίες σε προστατευόμενα είδη, τους οικοτόπους τους και προστατευόμενες περιοχές 
γενικότερα, ενδέχεται να είναι πολύ αυστηρές και να διαταράξουν την ομαλή λειτουργία των 
επιχειρήσεων για χρόνια.

Τα ασφάλιστρα των καλύψεων περιβαλλοντικής ευθύνης αποτελούν μονάχα ένα μικρό ποσοστό 
των οικονομικών απωλειών που θα μπορούσαν να υποστούν οι επιχειρήσεις. Μόνο τα έξοδα 
υπεράσπισης των απαιτήσεων, θα μπορούσαν να ανέρχονται σε επταψήφιο αριθμό.

ΕΜΕΙΣ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ 
ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ, ΘΑ 
ΚΑΛΥψΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 
ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ.

Η περιβαλλοντική νομοθεσία έχει εξελιχθεί και είναι πλέον πολύ αυστηρότερη απέναντι 
στις επιχειρήσεις. Εάν η εταιρεία κριθεί ένοχη, ενδέχεται να καταστεί υπόχρεη για την 
αποκατάσταση και τον καθαρισμό μιας περιοχής επί σειρά ετών, γεγονός που θα δεσμεύσει 
τα κεφάλαιά της και θα διαταράξει τη λειτουργία της.

Οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις συχνά απαιτούν εξαιρετικά υψηλό επίπεδο τεχνικής 
κατάρτισης και εξειδικευμένο προσωπικό στη διαχείρισή τους. Μετά το πέρας μιας τέτοιας 
διαδικασίας, οι εταιρείες ενδέχεται τελικά να έχουν πληρώσει πολύ περισσότερα χρήματα σε 
δαπάνες συμβουλευτικής υποστήριξης και έξοδα μηχανικών από όσα θα είχαν καταβάλει εξ’ 
αρχής σε ασφάλιστρα. Και φυσικά, στα έξοδα αυτά δεν έχουμε συμπεριλάβει καθόλου τις 
άμεσες δαπάνες που σχετίζονται με την ίδια την περιβαλλοντική απαίτηση.

ΕΠΙΣΤρΟφΗ ΕΠΟΜΕνΟ

ΤΙ ΣΗΜΑΙνΕΙ ΕΥΚΑΙρΙΑ ΓΙΑ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ;

ΠΩΣ ΘΑ ΑνΑΓνΩρΙΣΟΥΜΕ 
ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ-ΣΤΟΧΟΥΣ;

ΥΠΗρΕΣΙΕΣ ΑΣφΑΛΙΣΗΣ 
ΠΕρΙΒΑΛΛΟνΤΙΚΗΣ 
ΕΥΘΥνΗΣ ΓΙΑ ΜΕΣΙΤΕΣ

ΔΙΑΧΕΙρΙΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩν & 
ΑνΤΙρρΗΣΕΩν

ΜΙΛΩνΤΑΣ ΓΙΑ  
ΤΗν  ΑΣφΑΛΙΣΗ  
ΠΕρΙΒΑΛΛΟνΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥνΗΣ 
ΣΕ νΕΟΥΣ ΑΓΟρΑΣΤΕΣ

ΠΑρΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩν

ΜΙΛΩνΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗν  
AIG ΣΤΟν ΠΕΛΑΤΗ



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Κάθε επιχείρηση που αποθηκεύει καύσιμα ή αποβάλλει 
εκπομπές ρύπων χρειάζεται, προκειμένου να της 
επιτραπεί να λειτουργήσει, περιβαλλοντική άδεια, η 
οποία αφορά σε ένα τεράστιο φάσμα 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσα στις οποίες 
συγκαταλέγονται οι εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων, 
εταιρείες του κλαδου εξόρυξης, εταιρείες με άδεια 
αποβολής στον υδροφόρο ορίζοντα ή μεταφοράς 
υλικών υψηλού βαθμού επικινδυνότητας.

Το παράρτημα ΙΙΙ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

•	 Όλες τις δραστηριότητες που αδειοδοτούνται 
συμφώνως προς την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την 
Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της  
ρύπανσης (ΟΠΕρ).

•	  Τις δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων.

•	Τις εταιρείες εξόρυξης και τα λατομεία.

•	Τις δραστηριότητες με άδεια αποβολής  
 υποπροϊόντων στον υδροφόρο ορίζοντα.

•	Τις μεταφορές υλικών υψηλού βαθμού  
 επικινδυνότητας (αδειοδοτημένες).

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις μεγαλύτερες εταιρείες. 
Για παράδειγμα, ενδέχεται διαρροές καυσίμων 
σε παρακείμενες εκτάσεις να καθαρίζονται και να 
εντάσσονται στον προϋπολογισμό του γενικού 
λογιστηρίου της μητρικής εταιρείας, τυχόν προκύπτοντα 
πρόστιμα να ρυθμίζονται από το νομικό τμήμα, όμως 
καμία από τις δαπάνες αυτές να μην κοινοποιείται ως 
δυνητικά ασφαλίσιμη οικονομική ζημία στον διαχειριστή 
κινδύνου/αγοραστή ασφαλιστικών καλύψεων.    
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Παρακάτω ακολουθούν διάφορα 
παραδείγματα που περιγράφουν τον 
τρόπο ενεργοποίησης των συμβολαίων 
περιβαλλοντικής ευθύνης των πελατών, 
αλλά και το πώς αυτά ανταποκρίθηκαν  
σε διαφορετικές περιπτώσεις έκθεσης  
σε περιβαλλοντικούς κινδύνους.  
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ΖΗΜΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Σημειώνεται ρήγμα σε αγωγό που βρίσκεται σε προστατευμένη 
περιοχή με συνέπεια να διαρρεύσει πετρέλαιο σε ένα φυσικό 
καταφύγιο ζώων. Οι αρχές αναγκάζουν την επιχείρηση, όχι 
μόνο να διεξάγει πρωτογεννή αποκατάσταση και εργασίες 
καθαρισμού, αλλά και να προχωρήσει σε αποζημίωση ως 
αντισταθμιστικό όφελος για τη ζημία που προκάλεσε στα ζωικά 
είδη και τα φυσικά τους ενδιαιτήματα.

Ένα παράδειγμα περιβαλλοντικής ζημίας σε 
προστατευμένο οικότοπο με σύνθετες συνέπειες 
που απαιτούν μακροχρόνιο σχεδιασμό εκ μέρους 
της επιχείρησης, λόγω της πολυετούς διάρκειας των 
διαδικασιών αποκατάστασης.  

ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Κατά τη διάρκεια επιτόπιας επιθεώρησης, οι αρμόδιες αρχές 
ανακάλυψαν την ύπαρξη σταδιακής διαρροής σε υπόγεια 
δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμων.

Η επιχείρηση υποχρεώθηκε από τη ρυθμιστική αρχή 
να προχωρήσει σε καθαρισμό των εγκαταστάσεων και 
εργασίες αποκατάστασης 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Διαρροή πετρελαίου σε εργοστάσιο επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων προκάλεσε βλάβη στις εγκαταστάσεις και κατέστησε 
αδύνατη την επεξεργασία των αποβλήτων. 

Η λειτουργία της επιχείρησης ανεστάλη ωσότου 
ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός της εγκατάστασης και η 
αντικατάσταση των φίλτρων.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΙΤΟΥ
Δεξαμενή αποθήκευσης χημικών κατέρρευσε μολύνοντας 
γειτονικές εγκαταστάσεις καθώς και παρακείμενο ποταμό. 

Το βιομηχανικό πάρκο παρέμεινε κλειστό για καθαρισμό 
και εργασίες αποκατάστασης αναγκάζοντας τις 
επιχειρήσεις να διακόψουν τη λειτουργία τους ωσότου 
αυτές ολοκληρωθούν.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ
Διαρροή πετρελαίου από αγωγό επέφερε ζημία σε 
γειτονική ιδιοκτησία. 

Ο απαραίτητος καθαρισμός στο έδαφος και το νερό 
συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς απάντλησης του 
υδροφόρου ορίζοντα διήρκεσε 6 μήνες.

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
Κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς σε εργοστάσιο κατασκευής πλαστικών, 
απελευθερώθηκε στον αέρα μαύρος τοξικός καπνός που επηρέασε 
γειτονικές επιχειρήσεις και κατοίκους της περιοχής. 

Επιχειρήσεις και κάτοικοι έχουν 
υποβάλει απαιτήσεις για σωματικές βλάβες  
έναντι της εταιρείας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  
ΖΗΜΙΩΝ 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΧΟΛΙΑ

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 
Διαρροή αμμωνίας σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ψύξης 
προκαλεί τη διάχυση 200 γαλονιών αμμωνίας σε παρακείμενη 
τοποθεσία, προκαλώντας βλάβη σε δίκτυα αγωγών.  

Ηγέρθη απαίτηση αποζημίωσης για  
Υλικές ζημίες τρίτων.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
Παρατηρήθηκε μόλυνση σε ποτάμι κοντά σε εργοστάσιο 
γαλακτοκομικών προϊόντων. Η επιχείρηση κλήθηκε να 
προσκομίσει στοιχεία και να συνεργαστεί με τις Αρχές.

Διατάχθηκε η διεξαγωγή έρευνας για τον προσδιορισμό 
του υπευθύνου για την μόλυνση.

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Υπάρχει υποψία ότι μια εταιρεία ευθύνεται για μόλυνση 
στο τοπικό δίκτυο ύδρευσης. 

50 κάτοικοι που ζουν γύρω από το συγκεκριμένο 
εργοστάσιο χημικών προσφεύγουν ομαδικά στο 
δικαστήριο εναντίον της επιχείρησης.

ΕΝΟΧΗ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΥ
Εταιρεία είναι ύποπτη για πρόκληση ρύπανσης. Η 
Περιβαλλοντική Αρχή ζήτησε από τη συγκεκριμένη εταιρεία 
να αναλάβει δράσεις για τον περιορισμό της ρύπανσης και 
να προχωρήσει σε εργασίες αποκατάστασης. Αργότερα 
αποδείχτηκε ότι η υποπτευόμενη εταιρεία δεν ήταν ο 
πραγματικός ρυπαίνων.

Ένα παράδειγμα για το πώς μια επιχείρηση που δεν έχει 
προκαλέσει την ελάχιστη ρύπανση μπορεί εντούτοις να 
κληθεί να υποστεί το κόστος καθαρισμού της.

ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Μετρήσεις στα επίπεδα ρύπανσης μετά από φωτιά σε 
εργοστάσιο ανακύκλωσης μετάλλων, αποκάλυψαν ότι το 
διαρρέον νερό και τα υλικά της τήξης από τη φωτιά είχαν 
μολύνει τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στο 
εργοστάσιο του Ασφαλισμένου.

Η επιχείρηση χρειάστηκε να αναλάβει όλα τα  
έξοδα που σχετίζονται με τον καθαρισμό 
της εγκατάστασης.

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Βυτίο γάλακτος ανατράπηκε και 28 κυβικά μέτρα του προϊόντος 
χύθηκαν στο οδόστρωμα και εισήλθαν σε παρακείμενους 
αγρούς.

Η εταιρεία διεξήγαγε επιχείρηση καθαρισμού και 
παρακολούθησης των υπογείων υδάτων - κατόπιν 
σύστασης των αρμόδιων αρχών.
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www.aig.com.gr

ΕΠΙΣΤρΟφΗ

Η American International Group Inc. (AIG) είναι ένας κορυφαίος διεθνής ασφαλιστικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1919 και σήμερα παρέχει Γενικές Ασφαλίσεις, Προϊόντα Ζωής και Συνταξιοδότησης, Ασφάλιση 
Ενυπόθηκων Δανείων και άλλες χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες σε πελάτες σε περισσότερες από 80 χώρες και δικαιοδοσίες. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας είναι σχεδιασμένα για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και 
τους ιδιώτες να προστατέψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, να τους παρέχουν τα μέσα να διαχειριστούν ενδεχόμενους κινδύνους και να καλύψουν τις συνταξιοδοτικές τους ανάγκες. Η AIG είναι εισηγμένη στα 
Χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και του Τόκυο.

H AIG είναι η εμπορική ονομασία των παγκόσμιων ασφαλιστικών υπηρεσιών της AIG Inc που καλύπτει τους κλάδους περιουσίας, αστικής ευθύνης, ζωής και συνταξιοδότησης καθώς και τις γενικές ασφαλίσεις του 
ομίλου American International Group, Inc. Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο μας www.aig.com.gr. Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παρέχονται από θυγατρικές ή συνδεδεμένες 
εταιρίες του American International Group, Inc. και ενδέχεται να μην διατίθενται σε κάθε χώρα. Οι καλύψεις διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης. Μη ασφαλιστικές 
υπηρεσίες και προϊόντα ενδέχεται να παρέχονται από ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα. Ορισμένα ασφαλιστικά προϊόντα γενικών ασφαλίσεων ενδέχεται να παρέχονται από πρόσθετο ασφαλιστικό φορέα.

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την AIG μπορείτε να βρείτε στο www.aig.com.gr, www.aig.com/strategyupdate | YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter: @AIGinsurance | LinkedIn: http://www.linkedin.com/
company/aig  Facebook: www.facebook.com/aig.greece 

Γραφεία Αθηνών:
Λεωφόρος Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι 

Τηλέφωνο: 210 8127 600, Fax: 
210 8027 189

Μαρίνου Αντύπα 42, 570 01 Πυλαία 
Θεσσαλονίκης

Τηλέφωνο: 2310 474 999, Fax: 
2310 474 990

Σηµαντική Σηµείωση: 
Το περιγραφόμενο ασφαλιστικό προϊόν παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία AIG Europe S.A.(AESA). Η AESA είναι ασφαλιστική επιχείρηση με αριθμό μητρώου 
εταιρείας B 218806 στο Εμπορικό Μητρώο και Μητρώο Εταιρειών (R.C.S.) Λουξεμβούργου. Η AIG Europe S.A. έχει την έδρα της στη διεύθυνση 35D Avenue John F. 
Kennedy, L-1855, Luxembourg. Νόμιμος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχονται από την AIG Europe S.A. (Υποκατάστημα Ελλάδος) 
με αρ. ΓΕΜΗ 147135660001, ΑΦΜ 996898851 και έδρα Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι, Αθήνα, έχει διορισθεί, σύμφωνα με το Άρθρο 115 παρ. 3 (β) του Ν. 4364/2016, η 
AIG ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, με καταχωρημένη έδρα στη διεύθυνση Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι, Αθήνα, 
Ελλάδα, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4698801000 και ΑΦΜ 999843415, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών.
Το παρόν διατίθεται αποκλειστικώς και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καμία απολύτως ασφαλιστική κάλυψη. Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης.
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