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Γιατί η κάλυψη περιβαλλοντικής ευθύνης σας αφορά

Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία αυξάνει την έκθεση και το ρίσκο που αναλαμβάνουν οι 
επιχειρήσεις σε περιστατικά ρύπανσης
Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για την υπερθέρμανση του πλανήτη και τα περιβαλλοντικά 

ζητήματα. Με την Οδηγία 2004/35/EC (Προεδρικό Διάταγμα 148)  για την περιβαλλοντική ευθύνη, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση ακολουθεί με ταχείς ρυθμούς το παράδειγμα άλλων ηπείρων, διασφαλίζοντας την αρχή “ο ρυπαίνων 

πληρώνει”. Η διευρυμένη περιβαλλοντική νομοθεσία μπορεί να μεταφραστεί σε εκατομμύρια ευρώ εξόδων 

αποκατάστασης, επανόρθωσης, διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας και φυσικά ζημίες τρίτων, 

αποτελώντας ένα δυνητικά καταστροφικό κίνδυνο για πολλές  εταιρίες.

Οι μεταβαλλόμενοι κίνδυνοι και οι πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις 
αναδεικνύουν κενά στις ασφαλιστικές καλύψεις
Ενώ η οικονομική επιβάρυνση για τη βιομηχανία αυξάνεται, η ασφάλιση της απλής γενικής αστικής ευθύνης δεν 

έχει καταφέρει να ανταποκριθεί ικανοποιητικά σε περιστατικά ρύπανσης, περιορίζοντας την κάλυψη μόνο για 

ζημίες τρίτων που προκύπτουν από αιφνίδια ρύπανση από ατύχημα.

Ωστόσο, οι  εταιρίες σήμερα ευθύνονται για το κόστος αποκατάστασης και επαναφοράς των προστατευόμενων 

ειδών και των φυσικών οικότοπων στην αρχική τους κατάσταση, ενώ ευθύνονται ακόμα και σε περιπτώσεις 

σταδιακής απελευθέρωσης ρυπογόνων ουσιών. Επιπλέον,  συμπεριλαμβάνονται και οι περιπτώσεις όπου μία 

επιχείρηση “κληρονόμησε” περιβαλλοντικούς κινδύνους που δεν είχαν διαπιστωθεί ή εντοπισθεί στο παρελθόν, 

μέσα από μία συγχώνευση ή εξαγορά. 

H πρόσφατη δικαστική υπόθεση της εταιρίας Bartoline 2 στην Αγγλία κατέδειξε πως τα συμβόλαια Γενικής 

Αστικής Ευθύνης μπορεί να μην καλύπτουν ακόμη και το κόστος καθαρισμού, ενώ δεν παρέχουν κάλυψη για τη 

βιοποικιλότητα ή ζημία από σταδιακή ρύπανση.

Επιπλέον, η υποχρεωτική εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. από τις 27 Απριλίου 

2007, αφήνει τις επιχειρήσεις εκτεθειμένες για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα,με αυξημένες τις ευθύνες τους σε 

περιστατικά ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Ανεξάρτητα από το εάν ένα κράτος την έχει υιοθετήσει πλήρως ή μερικώς, μία επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για περιβαλλοντική ρύπανση στην ευρύτητα που επιτάσσει η Οδηγία από την ημερομηνία εφαρμογής 

της, δηλαδή από την 27η Απριλίου 2007. 

Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι οι επιχειρήσεις που δεν έχουν φροντίσει για την ασφάλιση περιβαλλοντικής 

ευθύνης θα κληθούν να καταβάλλουν μόνες τους το κόστος και τις αποζημιώσεις σε περίπτωση ζημίας.

Πώς η ισχύουσα νομοθεσία μπορεί να επηρεάσει την 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση
Κενά στην κάλυψη μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την κερδοφορία τόσο του πελάτη όσο και του μεσίτη, όπως 

συνέβη με την Bartoline στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε αυτή την περίπτωση, η εταιρία ήγειρε αξίωση και κατά 

του μεσίτη της με τον ισχυρισμό της αθέτησης υποχρέωσης και/ή αμέλεια. Παρά το γεγονός ότι το δικαστήριο 

αποφάσισε μόνο αναφορικά με την Ασφαλιστική Σύμβαση, είναι σαφές ότι μεσίτες με ελλιπή κατάρτιση μπορεί 

να εκτεθούν σε κινδύνους επαγγελματικής ευθύνης. 

1  Οδηγία 2004/35/EC του Ευρωπαϊκού Κουνοβουλίου και του Συμβουλίου την 21η Απριλίου 2004 σχετικά με την Ευθύνη Ρύπανσης Περιβάλλοντος και την πρόληψη και 
αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας (OJ L 143, 30.4.2004, p. 56).  

2 Υπόθεση Bartoline Ltd εναντίον Royal & Sun Alliance Insurance Plc με ημερομηνία 29 Νοεμβρίου 2006 (High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Manchester District 
Registry Mercantile Court). 
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Αντιμετωπίστε τους περιβαλλοντικούς κινδύνους των πελατών 
σας με 5 απλά βήματα
Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό ρίσκο, κανένα εμπλεκόμενο μέρος, είτε εσείς ως διαμεσολαβητές, είτε οι ασφαλισμένοι, 

δεν μπορεί να παραβλέψει το σύνολο των ευθυνών που προκύπτουν από το νομικό πλαίσιο. Είναι απαραίτητο 

λοιπόν να βρίσκετε τις λύσεις που θα καλύπτουν τις ανάγκες της κάθε περίπτωσης. Ενώ τα ίδια τα περιβαλλοντικά 

θέματα μπορεί να είναι πολύπλοκα, η επικοινωνία με τους πελάτες σας σχετικά με τους κινδύνους περιβαλλοντικής 

ευθύνης μπορεί να είναι άμεση, με ξεκάθαρα μηνύματα. Ορίστε αποτελεσματικά τους κινδύνους ενός πελάτη, με 

μερικές απλές ερωτήσεις:

1. Με ποιον τρόπο γίνεται η διαχείριση ουσιών και πρώτων υλών που είναι 
επικίνδυνα για το περιβάλλον;

Αρχικά θα πρέπει να εξετάσετε εάν οι πελάτες σας διαχειρίζονται ή χρησιμοποιούν οποιεσδήποτε επικίνδυνες 

πρώτες ύλες ή επικίνδυνα για το περιβάλλον υλικά, όπως διαλυτικά καθαρισμού, απολιπαντικά και καύσιμα 

σε κάθε τομέα της παραγωγικής τους διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και διάθεσης 

επικίνδυνων αποβλήτων. 

Ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν στο τελικό προϊόν επικίνδυνες ουσίες, η χρήση και η επεξεργασία τους 

σε διάφορες φάσεις της παραγωγικής δραστηριότητας μπορεί να οδηγήσει την επιχείρηση σε υποχρέωση 

καθαρισμού των ίδιων των εγκαταστάσεών της, ή καθαρισμού εγκαταστάσεων τρίτων, σε απαιτήσεις 

σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών τρίτων. 

Η χρήση ή επαφή με επικίνδυνα υλικά είναι πολύ συχνή, καθώς όλες σχεδόν κάνουν χρήση αντίστοιχων ουσιών 

σε κάποιον τομέα της παραγωγικής τους δραστηριότητας και αποτελούν τους υποψήφιους ασφαλισμένους για 

την ασφάλιση ευθύνης έναντι του περιβάλλοντος. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής κατηγορίες επιχειρηματικής δραστηριότητας:

παραγωγή τροφίμων
παραγωγή γεωργικών και φαρμακευτικών προϊόντων

ιχειρήσεις πλαστικών
χανίες χαρτιού και χαρτοπολτού

ργολάβοι
 εταιρίες εξόρυξης 

 εκμετάλλευσης/ιδιοκτήτες χώρων υγειονομικής ταφής
 χονδρικό εμπόριο . 

2. Οι μεταφορείς επικινδύνων αποβλήτων που χρησιμοποιούνται έχουν 
συμμορφωθεί με τη νομοθεσία της Ε.Ε;

Ρωτήστε τι μέτρα λαμβάνουν οι πελάτες σας για να διασφαλίσετε ότι οι εργολάβοι που χρησιμοποιούν για την 

μεταφορά με φορτηγά, επικίνδυνων αποβλήτων έχουν συμμορφωθεί με τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς 

κανόνες.

Η ευθύνη των επιχειρήσεων από ακατάλληλη μεταφορά και/ή διάθεση των αποβλήτων τους παραμένει 

για τους ίδιους ακόμα κι αν χρησιμοποιούν φορτηγά τρίτων (υπεργολάβων), για την πραγματοποίηση 

της δραστηριότητας. Η κάλυψη μπορεί να ισχύσει για τον ασφαλισμένο και σε αυτές τις περιπτώσεις, 

προστατεύοντάς τον από πιθανές οικονομικές επιπτώσεις που τυχόν προκύψουν από περιβαλλοντική ρύπανση.

3. Πώς σχεδιάζει η επιχείρηση να πληρώσει το κόστος που σχετίζεται με τον 
καθαρισμό, πρόστιμα και ποινές σε περίπτωση ρύπανσης;

Αν η επιχείρηση διαχειρίζεται επικίνδυνα υλικά, πώς έχει προβλέψει να πληρώσει δαπάνες καθαρισμού, 

πρόστιμα, χρηματικές ποινές ή απαιτήσεις τρίτων που πιθανώς προκύψουν από συνθήκες ρύπανσης; Το άμεσο 

οικονομικό κόστος και το κόστος αποκατάστασης της φήμης της επιχείρησης σε περίπτωση ρύπανσης του 

περιβάλλοντος μπορεί να την κλονίσει ανεπανόρθωτα. 
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Πάρτε το παράδειγμα μιας εταιρίας διανομής χημικών ουσιών, φορτηγό της οποίας υπέστη τροχαίο ατύχημα 

κατά τη διάρκεια μεταφοράς βενζολίου, ενός εύφλεκτου υγρού που χρησιμοποιείται ως διαλύτης στην 

παραγωγή πλαστικών, καθαριστικών, εντομοκτόνων και χρωμάτων. Ο οδηγός παρέκλινε της πορείας του ενώ 

περνούσε από μια γέφυρα, με συνέπεια να χυθεί το βενζόλιο. Το αποτέλεσμα ήταν να αναγκαστούν δεκάδες 

χιλιάδες άνθρωποι να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους. Αν και δεν αναφέρθηκε κανένα σοβαρό 

περιστατικό τραυματισμού, πολλοί από αυτούς που εκτέθηκαν στην ουσία παραπονέθηκαν για πονοκεφάλους, 

ζάλη και κάψιμο στα μάτια. Η ρύπανση προκάλεσε τον θάνατο χιλιάδων ψαριών, ενώ η βλάστηση κατά μήκος 

της όχθης του ποταμού καταστράφηκε. Η επιχείρηση κρίθηκε υπεύθυνη για την καταβολή αποζημίωσης 

στους κατοίκους που χρειάστηκε να μετακινηθούν πιστεύοντας ότι η διαρροή αυξάνει τις πιθανότητές τους να 

προσβληθούν από καρκίνο και άλλες ασθένειες. 

Ένα σωστά σχεδιασμένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο προσφέρει οικονομική προστασία στις επιχειρήσεις, όταν 

έρχονται αντιμέτωπες με περιστατικά ρύπανσης που καταλήγουν σε ίδιες ζημίες για την επιχείρηση, ζημίες 

τρίτων ή ζημιές στο περιβάλλον.

4.  Έχει λάβει υπόψη της η επιχείρηση περιβαλλοντικούς κινδύνους που μπορεί να 
προκύψουν από συγχωνεύσεις ή εξαγορές; 

Ρωτήστε τους πελάτες σας αν έχουν πραγματοποιήσει διερευνητικές εργασίες για τη διαπίστωση συνθηκών 

ρύπανσης που πιθανόν να “κληρονόμησαν” μετά από διαδικασία συγχώνευσης ή εξαγοράς. Τέτοιες περιπτώσεις 

“κρυφών” συνθηκών ρύπανσης έχουν συνήθως πολύ αρνητικά αποτελέσματα στον ισολογισμό της επιχείρησης.

5. Κατέχει ή χρησιμοποιεί η επιχείρηση υπόγειες δεξαμενές;
Μην ξεχάσετε να ρωτήσετε τον πελάτη σας εάν κατέχει ή χρησιμοποιεί υπόγειες δεξαμενές. Πρατήρια φυσικού 

αερίου, κέντρα διανομής καυσίμων και γκαράζ, σταθμοί φορτηγών κ.α. χρησιμοποιούν συνήθως δεξαμενές 

αποθήκευσης. Οι επιχειρήσεις αυτές ευθύνονται σε περίπτωση συνθηκών ρύπανσης που πιθανώς προκληθεί 

από διαρροή της δεξαμενής αποθήκευσης, και θα κληθούν να πληρώσουν το κόστος καθαρισμού και τις 

δαπάνες μετριασμού της ρύπανσης, καθώς επίσης και σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές τρίτων.

Ποιοι επιχειρηματικοί τομείς έχουν ανάγκη την ασφάλιση 
περιβαλλοντικής ευθύνης;  
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 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

 Ελληνικές  ή πολυεθνικές  επιχειρήσεις.

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

 Αποθηκευτικούς  Χώρους

ταιρίες  Διαχείρισης Αποβλήτων

 Κατασκευαστικές  Εταιρίες
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Η λύση “EnviroPro”
Η AIG προσφέρει στην Ελληνική αγορά το “EnviroPro”, ένα ολοκληρωμένο ασφαλιστήριο περιβαλλοντικής 

ευθύνης, διατυπωμένο με σαφήνεια. Με κορυφαία εμπειρία και τεχνογνωσία, ο Ομίλος AIG εισήγαγε 

πρώτος πριν από 25 χρόνια την ασφάλιση περιβαλλοντικών ευθυνών και προσφέρει πλέον το EnviroPro, με την 

εξειδίκευση που απαιτείται για την αντιμετώπιση των μεταβαλλόμενων κινδύνων περιβαλλοντικής ευθύνης. 

Βασικά Χαρακτηριστικά – κάλυψη για :
 Κόστος  Καθαρισμού εγκαταστάσεων (ιδίων  ή τρίτων)
 Σωματικές  βλάβες και  Υλικές Ζημίες τρίτων που προκαλούνται  από συνθήκες ρύπανσης
 Αποκατάσταση  ή επαναφορά της βιοποικιλότητας
 Έξοδα  υπεράσπισης  για τη διερεύνηση, διευθέτηση, διακανονισμό καλυπτόμενων  απαιτήσεων
 Δαπάνες  πρόληψης και μετριασμού των επιπτώσεων  από συνθήκες ρύπανσης ή περιβαλλοντικής  ζημίας
 Ζημία  προκαλούμενη από αιφνίδιο  ή σταδιακό περιστατικό  ρύπανσης

Προεραιτικά παρέχεται κάλυψη για:

 Έξοδα Διακοπής εργασιών λόγω συνθηκών ρύπανσης
 Περιβαλλοντική  ζημία που σχετίζεται με μεταφορά προϊόντων / αποβλήτων
 Περιβαλλοντική  ζημία που σχετίζεται με κατασκευαστικά  έργα

Κύρια Πλεονεκτήματα
 Ευρεία,  ευέλικτη κάλυψη
 Δυνατότητα προσαρμογής των όρων ασφάλισης για ώστε να καλύπτουν  και  τις πιο σύνθετες 

ασφαλιστικές ανάγκες
 Εύκολη  διαχείριση, άμεση εξυπηρέτηση
 Ασφάλιση  από μία αξιόπιστη και  οικονομικά  ισχυρή Εταιρία
 Αποδεδειγμένη  εμπειρία  τόσο στο σχεδιασμό της κάλυψης,  όσο και  στην άμεση αποζημίωση 

Για να μάθετε περισσότερα επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρίας  

στο 210-8127600 ή στο email BS-Enviro.Gr@aig.com

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.
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