
Miljöansvar – Environmental Impairment Liability

När miljöskador inträffar är snabba,  
korrekta och tillförlitliga åtgärder  
avgörande

PIER Europe
Pollution Incident and  
Environmental Response
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PIER Europe – AIG:s oöverträffade 
nätverk för hantering av miljöskador 
erbjuder support och specialiststöd 
när företag behöver det som mest.

Från mindre incidenter till stora omfattande katastrofer - PIER Europe 
samordnar och koordinerar de aktörer som behövs för att hantera 
och åtgärda föroreningsskadorna. Detta underlättar för våra kunder 
att fokusera på och bibehålla den normala verksamheten samt 
begränsa kostnaderna för sanering och andra krav.

PIER Europes omfattande nätverk, tillgängligt i 32 länder, kontaktar och engagerar 
lokala specialiserade konsulter och entreprenörer som hjälper våra kunder att snabbt 
utveckla åtgärdsplaner, minimera uppkomna skador, hantera media samt påbörja 
saneringsarbetet.

Alla som har miljöförsäkring hos AIG kan få tillgång till PIER Europe. Nätverket 
sätter kunden i direktkontakt med våra rekommenderade samarbetspartners och 
kunden ingår ett avtal direkt med dessa, vilket säkerställer full insyn och kontroll över 
åtgärderna. Om den uppkomna skadan inte täcks av försäkringen, får våra kunder 
ändå dra nytta av AIG:s rabatterade priser hos leverantören.

EFFEKTIVA KUNDANPASSADE ÅTGÄRDER 

PIER Europe omfattar specialister inom:

 ✓ Miljöskador och saneringsteknik

 ✓ Återställning och återuppbyggnad

 ✓ Natur och ekologi

 ✓ Avfallshantering

 ✓ Utredningar inklusive analyser av orsak och uppkomst

OFFENTLIG KRISKOMMUNIKATION OCH PR 
PIER Europe erbjuder även tillgång till erfarna experter inom kommunikationsteknik. 
Dessa hjälper företaget att begränsa de negativa konsekvenser som en skada kan 
föra med sig på t.ex. varumärke och rykte när känsliga miljöskador uppmärksammas 
i media. Denna service är tillgänglig på begäran och måste då utgöra en del av Er 
miljöförsäkring hos AIG.

ERFARNA KUNNIGA SKADEHANTERARE
Alla kunder som tecknat en miljöförsäkring hos AIG har alltid tillgång till och stöd 
av branschens största och mest erfarna skadehanteringsorganisation med över 100 
dedikerade miljöskadereglerare i egen regi runt om i världen.

Miljöskador

OAVSETT 
STORLEK
kan hanteras och erbjudas service 
genom vårt nätverk

Jourtelefon tillgänglig

24 tim/365 d
Ett nätverk av

SPECIALISTER
och kommunikationskonsulter runtom i 
Europa

Service på över

40 OLIKA SPRÅK
Tillgängligt i 

32 LÄNDER
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Ring PIER Europes jourtelefon +44 (0) 1273 400 965, öppen 
dygnet runt - alla dagar i veckan. Ange dina kontaktuppgifter 
och en kortfattad beskrivning om vad som inträffat.

Gör en skadeanmälan till AIG enligt försäkringsvillkoren.

AIG kommer därefter att kontakta Er för att gå igenom skadan 
och rekommendera PIER Europes mest lämpliga team av 
specialister som fi nns tillgängligt nära Er - specifi kt anpassat till 
skadan och Ert behov.

Vi kommer att vara tillgängliga för att stödja Er och hantera 
Er skada.

Hur man rapporterar in 
en föroreningsskada till 
PIER Europe

+44 (0)1273 400965

24 tim/365 d

PIER Europe är tillgängligt i 32 länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, 
Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Holland, Irland, 
Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, 
Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, 
Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, 
Tyskland, Ungern och Österrike.



www.aig.se

AIG är ett varumärke under AIG Europe Limited. AIG Europe S.A. är ett dotterbolag till American International 
Group, Inc (AIG) som är ett ledande internationellt försäkringsbolag med kunder i över 130 länder. AIG erbjuder 
service åt industrier, företag, organisationer och privatpersoner genom ett av de mest omfattande internationella 
nätverken tillgängligt bland försäkringsbolag i världen. Detta material tillhandahålls endast i informationssyfte och 
kan inte användas för att motivera försäkringsskydd. 

AIG Europe S.A. är ett försäkringsbolag med registreringsnummer B 218806 i Luxembourgs Business Register. 
AIG Europe S.A.s huvudkontor är beläget på 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, http://
www.aig.lu/. AIG Europe S.A. är auktoriserat av Luxembourg Ministère des Finances och står under tillsyn av 
Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, GD de Luxembourg, Tel: (+352) 22 
69 11 - 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/. 
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