Collectieve Ongevallenverzekering
Als werkgever wilt u natuurlijk zo goed mogelijk voor uw werknemers
zorgen, juist als zij bij een ongeval betrokken raken. Gelukkig loopt een
ongeluk vaak goed af, maar u moet toch rekening houden met een
minder goede afloop. In die situaties helpen wij u met de gevolgen.

Ondersteuning
Afhankelijk van de afloop, kunnen de kosten
bij een ongeval flink oplopen. Maar naast de
financiële gevolgen, helpen wij ook
oplossingen te vinden voor bijvoorbeeld
omscholing.
Bij overlijden of blijvende invaliditeit,
gebaseerd op vaste bedragen of loonsom
Ruime uitkering met veel 100%
uitkeringen
24-uurs dekking, wereldwijd
Extra uitkering bij verlamming
Aanvullende uitkeringen zoals huis- en
autoaanpassingen, ziekenhuiskosten
Hoog cumulatielimiet tot € 50.000.000,(hoger op aanvraag)
Wie zijn er verzekerd?
Al uw werknemers zijn standaard verzekerd.
U kunt aanvullend directeurgrootaandeelhouders, stagiairs, vrijwilligers,
gedetacheerden, oproep-, vakantie- en
uitzendkrachten en zzp’ers aanvullend
meeverzekeren. Bovendien is er is een
aanvullende dekking voor uw
bedrijfshulpverleners mogelijk. Wij bieden
ook mogelijkheden voor bezoekers van bijv.
musea en leden van verenigingen.

Vergoeding voor familieleden
Als uw werknemer door een ongeval blijvend
invalide raakt of overlijdt door een ongeval
dan dekt de verzekering ook zaken zoals
onderwijskosten, kinderopvang en financiele
ondersteuning voor de kinderen
Extra dekking met thuiswerken
Tijdens thuiswerken zijn uw werknemers
extra verzekerd voor brandwonden, littekens
en botbreuken
Misdadige aanval
Uw werknemers zijn verzekerd voor onder
andere psychologische hulp
AIG Injury Assistance
Directe ondersteuning na een ongeval zoals
huishulp, wachttijdbemiddeling. We zoeken
voor alle gevallen een passende en praktische
oplossing.
Vergoeding voor de werkgever
U bent verzekerd voor bijscholingskosten,
Wervingskosten, werkplek aanpassing en
vervanging van zakelijke uitrusting. Maar u
bent ook verzekerd voor bezoekers.

De producten en diensten worden aangeboden of verricht door dochtermaatschappijen en partners van American International Group, Inc. In Europa is het AIG Europe S.A. die als schadeverzekeraar optreedt. Dit
document dient uitsluitend voor informatiedoeleinden. Producten en diensten kunnen van land tot land verschillen en zijn niet altijd in alle jurisdicties beschikbaar. De precieze omvang van de dekking en de
voorwaarden daarvan staan beschreven op het polisblad en in de daarbij behorende clausules, aanhangsels en polisvoorwaarden. Bepaalde producten en diensten kunnen worden geleverd via onafhankelijke
derden. Verzekeringsproducten kunnen worden gedistribueerd via partners of onafhankelijke derde partijen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.aig.com

