
Vervolg >

Uitgebreide Collectieve Ongevallendekking:
•	 Uitkering	in	geval	van	overlijden	of	blijvende	invaliditeit	
door	een	ongeval

•	 Uitgebreide	Gliedertax

•	 Uitkering	voor	familieleden	die	letsel	oplopen	in	hetzelfde	
ongeval

•	 Dekking	voor	bij	een	ongeval	verloren,	gestolen	of	
beschadigde	persoonlijke	bezittingen

•	 Dekking	voor	begrafenis-	of	crematiekosten

•	 Extra	uitkering	in	geval	van	paraplegie	en	quadriplegie

•	 Een	contante	uitkering	bij	ziekenhuisopname	en	een	
verhoogde	uitkering	in	geval	van	coma

•	 Dekking	voor	kosten	van	essentiële	aanpassingen	van	het	
huis	van	verzekerde

•	 Dekking	voor	de	wervingskosten	ter	vervanging	van	een	
medewerker	die	niet	meer	in	staat	is	te	werken

•	 Dekking	voor	de	omscholingskosten	indien	een	
medewerker	niet	meer	in	staat	in	zijn	of	haar	huidige	
functie	te	vervullen

Verhoogde Cumulatielimieten:
•	 €	30.000.000,00	in	geval	van	gebruik	van	elk	luchtvaartuig

•	 €	50.000.000,00	in	alle	overige	gevallen

Optionele dekkingen:
•	 Tijdelijke	arbeidsongeschiktheid

•	 Gebroken	botten	en	brandwonden

•	 Medische	kosten

•	 Evenementen,	bezoekers	en	crisisbescherming

AIG Service Overeenkomst – garantie van  
hoogwaardige serviceverlening

•	 Specialistisch	advies

•	 Flexibele	oplossingen	en	administratie

•	 Snelle	verwerking	van	offerteaanvragen

•	 Snelle	en	correcte	schadebehandeling

•	 Klachtafhandeling	en	tevredenheidsgarantie

Geen	leeftijdslimiet,	alle	medewerkers	kunnen	dekking	
verkrijgen

Main Features

Group Plus - Collectieve Ongevallenverzekering
Dekkingsoverzicht

We’ve got tomorrow covered

Collectieve Ongevallen

Overlijden verzekerde	som	

Blijvende	invaliditeit verzekerde	som

Aanvullende dekkingen

Paraplegie €	25.000,00

Quadriplegie €	50.000,00

Kinderen €	5.000,00

Omscholingskosten €	10.000,00

Vervangingskosten €	10.000,00

Ziekenhuisopname	per	opnamedag,	maximum	365	dagen	(verdubbeld	ingeval	van	coma) €	50,00

Cosmetische	chirurgie tot	€	5.000,00

Psychologische	ondersteuning	 tot	€	5.000,00

Persoonlijke	bezittingen tot	€	5.000,00

Begrafeniskosten tot	€	7.500,00



Dekkingsoverzicht Group Plus - Collectieve Ongevallenverzekering

Vervolg

ALGEMEEN CONTACT:  
AIG EUROPE LIMITED, NETHERLANDS
Brainpark,  
K.P. van der Mandelelaan 50
3062 MB Rotterdam
Nederland
ACCEPTATIE CONTACT: 
Accident & Health 
+31 (0)10 45 35 627 / +31 (0)10 45 35 486

AIG is een toonaangevende schadeverzekeraar met meer dan 70 miljoen klanten wereldwijd. Met één van de meest uitgebreide productenpaletten en diensten binnen de 
branche, een hoogwaardige schadebehandeling en een financieel sterke positie kan AIG haar klanten voor nagenoeg alle verzekerbare risico’s met vertrouwen bedienen.
AIG is de marketing naam voor de wereldwijde verzekeringsactiviteiten van AIG Inc.
AIG Europe Limited biedt verzekeringsdekking voor klanten in de EEA landen en Zwitserland.
Bezoek onze website voor meer informatie http://www.aig.com.
AIG is de handelsnaam van de algemene verzekeringsactiviteiten van AIG wereldwijd, inclusief AIG Europe Limited.
De verzekeraar is AIG Europe Limited.
Dit document is uitsluitend voor informatieve doeleinden en er kan geen beroep op gedaan worden om in welke omstandigheid ook dekking te verkrijgen. Producten 
kunnen verschillen van land tot land en zijn niet steeds in alle Europese landen beschikbaar. Omvang en voorwaarden van de dekking zijn onder voorbehoud van de 
polisvoorwaarden. Deze kunnen op verzoek verkregen worden bij uw makelaar, assurantietussenpersoon of bij AIG Europe Limited.

We’ve got tomorrow covered

Whiplash,	%	van	het	verzekerde	bedrag tot	8%

Veiligheidsgordel €	5.000,00

Levensredder €	25.000,00

Huisaanpassing tot	€	5.000,00

Partner/Kind €	25.000,00

Littekens 5	of	10%

Vermissing

Optionele dekkingen

Tijdelijke	arbeidsongeschiktheid		
Uitkering	per	dag	voor	de	tijdelijke	totale	of	gedeeltelijke	arbeidsongeschiktheid		
als	gevolg	van	een	gedekt	ongeval

	
	

verzekerde	som

Gebroken	botten	en	brandwonden
Uitkering	ingeval	van	breuken,	ontwrichtingen	en	brandwonden

	
verzekerde	som

Medische	kosten
Inclusief	medische	hulpmiddelen	en	repatriëring

	
verzekerde	som

Evenementen,	bezoekers	en	crisisbescherming
In	geval	en	een	ongeval	(inclusief:	terrorisme,	sabotage,	kwaadwillige	schade,	aanval,	staking,	
rellen,	burgerlijke	opstand,	natuurrampen,	instorting	van	gebouwen,	ontploffing	en	een	ongeval	in	
een	op	hol	geslagen	mensenmassa	dekking	voor:	medische	kosten,	blijvende	invaliditeit	en	overlijden

Evenementen	en	Tentoonstellingen	
Verzekerde	som	voor	elke	deelnemer

	
€	50.000,00

Bezoekers	en	Klanten
Verzekerde	som	voor	elke	bezoeker	van	het	terrein	van	verzekeringnemer

	
€	50.000,00

Crisisbeperking
De	vergoedingen	en	kosten	voor	Crisisbeperking

	
tot	€	50.000,00


