
Η ευθύνη περιβαλλοντικής ρύπανσης ενέχει σοβαρούς οικονομικούς κινδύνους για τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. 
Παρόλο που η αυξανόμενη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού και η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ (Προεδρικό Διάταγμα 148) έχουν αυξήσει την περιβαλλοντική ευθύνη των επιχειρήσεων, 
τα συνήθη ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης αδυνατούν να ανταποκριθούν πλήρως στις ανάγκες τους, καθώς εξαιρούν τη 
σταδιακή ρύπανση και τις ζημίες στη βιοποικιλότητα. 

Την τελευταία δεκαετία, η AIG  προσφέρει με συνέπεια καινοτόμα ασφαλιστικά προγράμματα για περιβαλλοντική ευθύνη 
των επιχειρήσεων στην Ευρώπη.

Η δέσμευσή μας προς στους ασφαλισμένους μας είναι ο λόγος δημιουργίας του EnviroPro, ενός καινοτόμου προϊόντος 
διευρυμένης κάλυψης που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.

AIG Πρόγραμμα Ασφάλισης EnviroPro

Παρέχεται κάλυψη για:

•  Αποκατάσταση ή επαναφορά της βιοποικιλότητας

•  Έξοδα υπεράσπισης για τη διερεύνηση, διευθέτηση και 
διακανονισμό καλυπτόμενων απαιτήσεων

• Δαπάνες πρόληψης και μετριασμού των επιπτώσεων από 
συνθήκες ρύπανσης ή περιβαλλοντικής ζημίας

•  Ζημία προκαλούμενη από αιφνίδιο ή σταδιακό περιστατικό 
ρύπανσης

•   Κόστος καθαρισμού εγκαταστάσεων (ιδίων ή τρίτων)

•  Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημίες που προκαλούνται από 
συνθήκες ρύπανσης

Βασικά Χαρακτηριστικά

Σημαντική Σημείωση: Η παρούσα ασφαλιστική κάλυψη 
παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία AIG Europe 
Limited, με νόμιμο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα την AIG 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Το παρόν έντυπο 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.

Προαιρετικά παρέχεται κάλυψη για:

•  Έξοδα Διακοπής εργασιών λόγω συνθηκών ρύπανσης

•     Περιβαλλοντική ζημία που σχετίζεται με μεταφορά προϊόντων/
αποβλήτων

•    Περιβαλλοντική ζημία που σχετίζεται με κατασκευαστικά έργα



Η American International Group. Inc. (AIG) είναι ένας κορυφαίος διεθνής ασφαλιστικός οργανισμός που εξυπηρετεί πελάτες σε περισσότερες απο 130 χώρες και δικαιοδοσίες. Οι εταιρίες της 
AIG εξυπηρετούν επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδιώτες μέσα από ένα από τα πλεόν εκτεταμένα δίκτυα γενικών ασφαλίσεων παγκοσμίως. Επιπλέον, οι εταιρίες της AIG είναι από τους κορυφαίους 
ασφαλιστές ζωής και συνταξιοδότησης στις ΗΠΑ. Η AIG είναι εισηγμένη στα Χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και του Τόκυο. 

Στην Ελλάδα, η AIG αποτελεί ένα διαχρονικά σταθερό και φερέγγυο ασφαλιστικό οργανισμό αλλά και ένα βραβευμένο εργασιακό περιβάλλον, με ιστορία που ξεκινά το 1935. 

H AIG είναι η εμπορική επωνυμία για την δραστηριότητα παγκοσμίως 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 περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε το site μας στη διεύθυνση www.aig.com.gr. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας 
παρέχονται από θυγατρικές εταιρίες του ομίλου American International Group, Inc. Στην Ευρώπη, η κάλυψη παρέχεται από την AIG Europe Limited. Το υλικό αυτό είναι για ενημερωτικό σκοπό. 
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμα σε κάθε χώρα και οι ασφαλιστικές καλύψεις διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το ασφαλιστήριο. Μερικές 
υπηρεσίες και προϊόντα παρέχονται από ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα. Τα ασφαλιστικά προϊόντα ενδέχεται να παρέχονται από θυγατρικές ή μη θυγατρικές εταιρίες.

Ποιους επιχειρηματικούς τομείς αφορά

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

Γραφεία Αθηνών:
Λεωφόρος Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι 
Τηλέφωνο: 210 8127 600, Fax: 210 8027 189

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης:
Μαρίνου Αντύπα 42, 570 01 Πυλαία Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 2310 474 999, Fax: 2310 474 990

Enviro.Gr@aig.com
www.aig.com.gr

Κύρια Πλεονεκτήματα

•  Ευρεία, ευέλικτη κάλυψη

•  Δυνατότητα προσαρμογής των όρων ασφάλισης ώστε 
να καλύπτουν και τις πιο σύνθετες ασφαλιστικές ανάγκες

•  Εύκολη διαχείριση, άμεση εξυπηρέτηση

• Ασφάλιση από μία αξιόπιστη και οικονομικά ισχυρή 
Εταιρία

• Αποδεδειγμένη εμπειρία τόσο στον σχεδιασμό της 
κάλυψης, όσο και την άμεση αποζημίωση

•  Βιομηχανίες
     – Χημικών, καθαριστικών, λιπασμάτων
     – Πλαστικών
     – Μετάλλου
     – Αλουμινίου
     – Κατασκευαστές μπαταριών
     – Επεξεργασίας ξύλου
     – Χάρτου-Χαρτοπολτού     
     – Κλωστοϋφαντουργίας
     – Τροφίμων

•   Αποθηκευτικούς Χώρους
  
•  Εταιρίες Διαχείρισης Αποβλήτων

•  Κατασκευαστικές Εταιρίες

•  Εμπορικές Επιχειρήσεις
     – Κλινικές/Νοσοκομεία/Μονάδες Υγείας
     – Εμπορικά Κέντρα
     – Ξενοδοχεία
     – Ιατρικά Εργαστήρια
     – Εταιρίες εκμετάλλευσης εμπορικών ακινήτων
     – Εκτυπώσεις

•  Γεωργική-Κτηνοτροφική Εκμετάλλευση
     – Κτηνοτροφικές Μονάδες
     – Επιχειρήσεις Πώλησης Γεωργικών Προϊόντων
     – Επιχειρήσεις παρασκευής/πώλησης λιπασμάτων

•  Πολυεθνικές Επιχειρήσεις
      – Προγράμματα κάλυψης εγκαταστάσεων στο εξωτερικό
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