Soluções de uma seguradora premiada
em responsabilidade ambiental

Responsabilidade Ambiental

Os passivos ambientais representam um risco crescente para as empresas. Os
níveis cada vez maiores de consciencialização pública e o desenvolvimento da
regulamentação ambiental têm contribuído para reforçar o sentido de responsabilidade dos operadores pelos danos ambientais. Com a maior equipa de subscrição ambiental da Europa, a AIG tem vindo a desenvolver, há mais de 10 anos,
programas de seguros de responsabilidade ambiental inovadores.
Produtos e serviços inovadores
Sectores Chave
Em virtude da nossa flexibilidade,
abrangemos a maior parte dos
sectores a nível mundial, incluindo
a maior parte dos países europeus,
em particular:
• Instalações de tratamento e
eliminação de resíduos:
- Metal e produtos metálicos;
- Energia;
- Plásticos;
- Têxteis;
- Celulose e papel;
- Produtos químicos (tintas,
pesticidas, produtos
farmacêuticos);
• Terminais de armazenamento a
granel e armazéns de:
- Produtos químicos;
- Petróleo e produtos derivados;
• Instalações de tratamento e
eliminação de resíduos.
• Empresas de transporte e
logística.
• Projectos de construção.

EnviroPro
O EnviroPro oferece uma vasta cobertura ambiental para as operações dos
clientes em Portugal e no resto do mundo. Este produto visa garantir danos
ambientais resultantes da actividade do cliente (incluindo transporte). São ainda
garantidos danos materiais e corporais de terceiros, custos de limpeza do próprio
local de risco e de terceiros, custos de defesa, custos de prevenção e perdas
resultantes de danos à biodiversidade.
Responsabilidade Jurídica relativamente à poluição
O nosso produto permite a cobertura de bens segurados contra
responsabilidades ambientais, e é particularmente importante em transacções
imobiliárias ou empresariais ou noutras situações em que possa ser evocada a
responsabilidade por poluição preexistente.
Responsabilidade dos Empreiteiros por poluição
Este tipo de apólice cobre as responsabilidades ambientais das operações de um
empreiteiro causadas pela introdução de novas condições de poluição ou pela
exacerbação das existentes. A cobertura é activada durante as fases de
construção ou quando os empreiteiros trabalham em locais pertencentes a
terceiros. Os clientes também podem subscrever apólices em nome dos
empreiteiros por projecto ou anualmente.
Formação em Seguros de responsabilidade ambiental
Os nossos módulos premiados de formação online estão disponíveis de forma
gratuita no nosso website para corretores e clientes. Estes permitem compreender
o crescimento e o impacto potencial nas empresas, da responsabilidade jurídica
por danos ambientais e poluição. Os cinco módulos de formação de curta
duração descrevem de forma aprofundada os aspectos principais da
responsabilidade ambiental e o modo como um seguro pode proporcionar uma
solução de transferência de risco.

American International Group, Inc. (AIG) é uma organização mundial líder em seguros, fundada em 1919. As Empresas que integram o Grupo AIG fornecem uma ampla gama de seguros nos ramos
patrimoniais, acidentes, vida, fundos de pensões, entre outros serviços financeiros, para clientes em mais de 80 países. Esta oferta diversa inclui produtos e serviços que possibilitam empresas e indivíduos a
protegerem os seus ativos e a gerir os riscos. As ações da AIG estão cotadas na bolsa de Valores de Nova Iorque e Tóquio.
Informação adicional sobre a AIG está disponível em www.aig.com | Youtube www.youtube.c o m/aig | Twitter @AIGemea | LinkedIn http://www.linkedin.com/company/aig
A AIG é a designação comercial para as operações globais de seguros patrimoniais, vida e fundos de pensões da American International Group, Inc. Para informações adicionais, por favor visite o nosso site
www.aig.com. Todos os produtos e serviços são subscritos e fornecidos por subsidiárias e filiais do American International Group, Inc. Alguns produtos e serviços podem não estar disponíveis em todos os países,
e a cobertura está sujeita aos termos do contrato de cada apólice no seu idioma original. Alguns produtos e serviços adicionais sem cobertura de seguro podem ser fornecidos por parceiros externos.

