
Environmental

AIG Environmental Differentiators

Maakindustie

IPPC-bedrijven (energie-, metaal-, 
minerale- en chemische industrie)

Afvalverwerking en recycling

Diensten: water, gas, elektriciteit

Logistiek en transport

Opslag

Onroerend goed

Preferred Clients

Environmental Underwriting Risk Fit

EnviroPro dekt de aansprakelijkheid voor 
personen-, zaak- en biodiversiteitsschade 
als gevolg van een verontreiniging. 
Standaard verzekerd:

• Eigen locatie
• Inkomende verontreiniging
• Uitgaande verontreiniging

Wij bieden maatwerk voor specifieke wensen.

Minimum premie: € 5.000 voor een jaarpolis of 
€ 10.000 voor een 3-jaars stretched limit polis
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GET READY FOR ’21
 WINNING WITH AIG

Ervaren experts
Dedicated underwriter met 
ervaring in energie, water 
en industrie. Specifieke 
claims consultants voor 
milieuaansprakelijkheid. 
Internationaal netwerk van AIG 
milieu underwriters.

Claims first
Onze klanten en brokers 
kunnen rekenen op de 
ondersteuning van een 
toegewijd milieu claims team. 
Deze experts behandelen elk 
type claim, van de kleinste 
schade tot de meest complexe 
risico’s.

Crisisbeheersing
Professionele PR consultancy 
services zijn kosteloos 
inbegrepen bij alle 
milieupolissen. Essentieel om 
de reputatie van een klant te 
helpen beschermen in het geval 
van een crisis die een negatieve 
financiële impact kan hebben.

PIER
Pollution Incident and 
Environmental Response (PIER) 
is standaard inbegrepen bij al 
onze milieupolissen. PIER is een 
24/7-hulplijn te gebruiken bij 
schade. Het brengt verzekerden 
in contact met gekwalificeerde 
experts om hun claim te 
behandelen.

Multinational
Door de internationale 
expertise en tientallen jaren 
ervaring is ons milieuteam 
uniek. Het kunnen leveren 
van milieuprogramma’s, 
volledig compliant via ons 
wereldwijde netwerk, biedt 
onze klanten internationale 
expansiemogelijkheden.

CAUTION
•  Mijnbouw
• Olie- en gasexploratie 

Alle klantsegmenten,  
van single-scale tot 

multinational.


