
 Terrorisme/sabotage/ - Nationale (via NHT) en internationale oplossingen
 Political Violence - Standalone dekking of dekking als aanvulling op een materiële en/of bedrijfsschadeverzekering (Embedded)

 AIG productportfolio Sabotage en terrorisme
  - Political Violence (staking, rellen, onlusten, maatschappelijke spanning, opstand, revolutie, rebellie,  
   staatsgreep, muiterij, oorlog en burgeroorlog)
  - Cyberterrorisme
  - Terrorisme en aansprakelijkheid
  - Schietpartij (Active Assault)
  - NCBR (nucleaire, biologische, chemische en radiologische aanvallen)
  - Bedreiging (Threat)
  - Verlies van aantrekkelijkheid (Loss of Attraction)

 Capaciteit - Terrorisme/sabotage mogelijk tot € 500 miljoen
  - Political Violence mogelijk tot € 100 miljoen
 
 Beoogde risico’s - Energieopwekking, Real Estate, financiële instellingen, alle types industriële risico’s, scholen,  
   universiteiten en winkelcentra
  - Terughoudendheid bij religieuze organisaties, regeringen, ambassades en in het algemeen voor wat  
   betreft bepaalde risicolanden

Dekking tegen terroristische risico’s
Vanwege een sterke toename van terroristische dreigingen wordt het 
voor bedrijven en instellingen steeds belangrijker zich tegen deze 
risico’s te verzekeren. Verzekeringen tegen bedrijfsonderbrekingen 
en materiële schades als gevolg van politiek gemotiveerde acties zijn 
vaak niet afdoende. Zij voorzien vaak niet in volledige dekking. Er 
zijn verzekeringspools die door overheden zijn opgezet of speciale 

oplossingen vanuit verzekeraars die dekking bieden tegen schade op 
grote schaal als gevolg van terrorisme.

De bijzonderheden van de AIG-oplossingen
AIG biedt verzekeringen die zijn afgestemd op de risico’s van 
ondernemingen en die specifiek per land zijn ontwikkeld voor een 
wereldwijd universele verzekeringsdekking.

Dagelijks zien we berichten in de media over nieuwe maatschappelijke spanningen, stakingen en rellen, over aanslagen, 
cyberterrorisme of schietpartijen. Het blijkt dat met name politiek geweld en maatschappelijke onrust de laatste jaren 
aanmerkelijk toeneemt. Nieuw is dat deze verschijnselen ook steeds vaker voorkomen in ogenschijnlijk stabiele landen. 
Dit heeft een grote financiële weerslag op bedrijven en instellingen. Voor veel bedrijven en instellingen zijn de gevolgen 
van onderbreking van bedrijfscontinuïteit en ontwrichting van de wereldwijde bevoorradingsketens nog ernstiger dan 
schade aan zaken. De risico’s zijn met name zeer groot voor energiebedrijven, alle soorten industriële ondernemingen, 
winkelcentra, maar ook financiële instellingen, gebouwen, scholen en universiteiten.
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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.

www.aig.com

Wie is AIG?
American International Group, Inc. (AIG) is één van de grootste 
verzekeringsmaatschappijen ter wereld. Het is onze ambitie om 
voor klanten de meest waardevolle verzekeringspartner te zijn. Wij 
vergroten het vertrouwen in de toekomst door gebruik te maken van 
onze risico expertise en financiële kracht.  Terwijl klanten zich richten 
op de uitdagingen die zij vandaag de dag kennen denken wij na over 
hun veilige toekomst.  
 
We bundelen de krachten van de beste risico experts uit ons 
wereldwijde AIG netwerk en brengen zo diversiteit in visie, kennis en 
technologie samen. Samen met de klant komen we tot innovatieve 
oplossingen voor de risico’s van morgen. 

Door onze uitgebreide ervaring en slimme data analyses weten we 
hoe we risico’s steeds een stap voor moeten blijven. Geen vraagstuk 
is te groot voor onze expertise en financiële kracht. We zijn er 
wanneer onze klanten ons het meest nodig hebben en lossen claims 
compleet, direct en betrouwbaar op. 

Iedere dag doen wij er in meer dan 100 landen alles aan om een 
betere toekomst voor iedereen te zien, te bouwen en te verzekeren. 

Meer informatie over AIG is te vinden via  
www.aiginsurance.nl en www.aig.com 
YouTube:  www.youtube.com/aig 
Twitter:  @AIGinsurance 
LinkedIn:  www.linkedin.com/company/aig

Waarom AIG?

 Internationale Underwriting expertise 

 Grote mate van deskundigheid als het om moeilijke 
 verzekeringskwesties gaat 

 Meer dan 100 jaar ervaring

 Uitgebreide risicodekking, ook bij complexe risico’s 

 Wereldwijde vertegenwoordiging

 Sterke vermogenspositie

 Uitgebreid risicomanagement met wereldwijde 
 dienstverlening om risico’s te beperken 

 Professioneel netwerk van gespecialiseerde schade-experts

 Ondersteuning bij risicomanagement door het gebruik 
 van internationale schadegegevens, trendanalyses voor 
 fraude en toonaangevende inzichten

 Servicegericht: sterke relatie met onze klanten wereldwijd 
 op basis van een uitstekende dienstverlening

Uw lokale aanspreekpunten

Underwriting:
Ivo van der Snoek
ivo.vandersnoek@aig.com
T + 31 6 8320 7538

Duncan Jaartsveld
duncan.jaartsveld@aig.com
T +31 6 1170 2025


