
 
 

Seguro 
Ambiental
AIG

Danos causados por 
poluição ambiental 
e serviços profissionais 



Passivos ambientais representam 
um risco crescente às empresas. 
Os altos níveis de consciência pública 
e o desenvolvimento das regulações 
ambientais tornaram as empresas 
mais responsáveis em relação aos 
danos causados ao meio ambiente. 
Os seguros tradicionais, muitas vezes, 
não atendem às reais necessidades 
das empresas, o que pode ser prejudicial 
ao negócio em determinadas situações. 

A AIG Seguros oferece cobertura 
a danos causados por eventos de 
poluição ao meio ambiente, terceiros 
e instalações do segurado, bem como 
corresponsabilidade pelo descarte/
tratamento de resíduos e transportes. 
Além disso, abrange desde despesas 
com a limpeza até a recomposição 
do local afetado.

Pioneira no Brasil e líder mundial 
no ramo de riscos ambientais há 
mais de 30 anos, a AIG definiu 
o padrão da indústria desde então.
Contamos com uma equipe altamente
capacitada e oferecemos apólices 
de Seguro Ambiental adaptadas 
às novas tendências e necessidades 
de gestão dos riscos ambientais 
de nossos clientes.



Responsabilidade por Danos Ambientais

Voltado a instalações fixas, permite ao segurado 
esquematizar um programa adequado para 
os riscos ambientais das suas operações. 
Adicionalmente, protege as exposições, 
a corresponsabilidade pelo tratamento 
e/ou disposição final de resíduos,
bem como o transporte de cargas.

Coberturas 

•	Custos e despesas de limpeza (remediação)  
tanto no local do segurado quanto de terceiros

•	Danos corporais e materiais a terceiros 
decorrentes de um evento de poluição

•	Condições novas e pré-existentes de poluição

•	Condições de poluição durante o transporte   
de cargas e resíduos

•	Corresponsabilidade pelo tratamento    
e disposição final de resíduos

•	Condições de poluição decorrentes   
da prestação de serviços

•	Lucros cessantes do próprio segurado   
em função de um evento de poluição

Limite automático de US$50 milhões com 
possibilidade de acesso ao mercado facultativo.



Empreiteiros e Serviços Profissionais

Protege as empresas e seus profissionais contra 
reclamações de danos ambientais, pessoais, 
materiais e custos de limpeza (remediação) que 
tenham surgido devido às condições de poluição 
causadas enquanto trabalhavam no local de 
terceiros. Ampara também a Responsabilidade 
Civil Profissional de empresas atuantes na área 
de consultoria ambiental.

Coberturas

•	Reclamações de terceiros relativas à prestação   
de serviços profissionais

•	Reclamações de terceiros relativas aos danos   
de poluição ambiental por empreiteiros



•	Coberturas adicionais para o transporte, 
corresponsabilidade pelo tratamento    
e disposição final de resíduos,  proprietários   
da obra e operações completadas

Benefícios e Vantagens

•	Apólices personalizadas de acordo   
com as necessidades do cliente

•	RC Profissional para empresas de consultoria   
e projetos ambientais

•	Coberturas para condições pré-existentes

•	Programa de seguro controlado pelo  
segurado (proprietário da obra)

•	Estrutura de atendimento emergencial 0800 
para eventuais condições de poluição ocorridas 
durante o transporte de produtos e resíduos

•	Apólices específicas para o risco ambiental  
de transportes, não limitada à limpeza  
de pista, podendo amparar, inclusive,   
eventos não acidentais

•	Autoridade local de aceitação de riscos

•	Conhecimento e reconhecimento técnico

•	Equipe de engenheiros ambientais dedicados

•	Equipe de consultoria e prestação   
de serviços especializada

•	Relacionamento e expertise internacional

•	Pioneirismo e liderança mundial   
há mais de 30 anos 



São Paulo

Rua Gomes de Carvalho, 
1.306, 14º andar
Vila Olímpia - São Paulo

Pça. Professor José Lannes, 
40 - 5º e 6º andar
Ed. Berrini 500 - São Paulo
Tel.: (11) 3809-2177
Tel.: (11) 3809-7655

Rio de Janeiro

Avenida Almirante Barroso, 
52 -12º andar - Sala 1201
Centro - Rio de Janeiro

Belo Horizonte

Rua Antônio de Albuquerque,
155 - 5º andar 
Savassi - Belo Horizonte

www.aig.com
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Para mais informações sobre este produto, procure seu 
Corretor de Seguros. A marca AIG é referência mundial em 
seguros. São mais de 90 anos de experiência em produtos 
para pessoas físicas e jurídicas, uma rede de mais de 63 
mil funcionários e 88 milhões de clientes em um número 
superior a 130 países. A atuação global permite entender 
as necessidades dos clientes, respeitando as características 
das culturas locais. Há mais de seis décadas no mercado 
brasileiro, a AIG orgulha-se de ter o maior portfólio de 
produtos corporativos e de ser líder em diversas linhas. 

I – “A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco”; 
II – “O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da 
Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização”; e 
III – “O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor 
de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu 
registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF”.

Processo SUSEP Empreiteiros: 15414.002208/2010-59  
Danos de Poluição: 15414.002372/2010-66

O conteúdo deste material 
é exclusividade da AIG Seguros.

Garantido por AIG Seguros Brasil S/A, 
CNPJ 33.040.981/0001-50

Todos os direitos reservados. Copyright 2013.


