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Group Plus - Collectieve Ongevallenverzekering: de door u al zo gewaardeerde voordelen plus een 
aantal baanbrekende nieuwe dekkingen en services. De nieuwe verbeterde Group Plus polis is een 
flexible, kosten effectieve en zeer veel omvattende verzekerings oplossing om bedrijven te helpen hun 
meest waardevolle bezit, hun werknemers, te beschermen. De polis is het bewijs van onze voortdurende 
betrokkenheid om te voorzien in de behoeften van onze klanten.

Group Plus - Collectieve Ongevallenverzekering: de elementen die door u al zo  
gewaardeerd worden

•	 Een	uitgebreide	polis	waaruit	veel	van	de	traditionele	
uitsluitingen zijn verwijderd zoals uitsluitingen gerelateerd 
aan Sport, Terrorisme, Nucleaire -, Chemische - en 
Biologische aanvallen

•	 De	polis	kent	de	hoogste	cumulatie	limieten	in	de	markt:	 
€ 25 miljoen voor het grondrisico en € 15 miljoen voor het 
luchtrisico

•	 Een	ruime	ongevalsdefinitie:	met	een	ongeval	worden	
bijvoorbeeld	gelijkgesteld:	zonnesteek,	bevriezing,	
bepaalde insectenbeten, verdrinking, vergiftiging, zware 
stormen etc.

•	 Een	ruimere	Gliedertax:	hogere	percentages

•	 Aanvullende	vergoedingen	ingeval	van	een	ongeluk:	
wervingskosten, kosten van een levensredder, extra 
uitkering in geval van paraplegia en quadraplegia, 
persoonlijke bezittingen, kinderen die nog afhankelijk zijn 
van verzekerde etc

•	 Een	daggeld	uitkering	bij	ziekenhuisopname	die	verdubbeld	
wordt in geval van coma

Baanbrekende nieuwe Dekkingen & Services

In aanvulling op de bovengenoemde verbeteringen kent de nieuwe  
Group Plus Collectieve Ongevallenverzekering de volgende nieuwe elementen:

NIEUW

Kwaliteitsservice waarop u kan vertrouwen:
Onze	AIG	Service	Overeenkomst	garandeert	dat	uw	
vragen en schademeldingen snel worden behandeld op een 
klantvriendelijke manier

Aanvullende dekking die gemoedsrust creëert:
Dekking voor familie leden die gewond raken bij hetzelfde 
ongeval

Ons flexibele en kosten effectieve programma stelt uw 
klant in staat de dekking te kiezen die aansluit bij de 
behoefte.	Anders	dan	een	“one	size	fits	all”	oplossing

De facultatieve dekkingen zijn:
•	 Tijdelijke	arbeidsongeschiktheid

•	 Gebroken	botten	&	brandwonden

•	 Medische	kosten

•	 Evenementen	&	rampen	bescherming:	automatische	
dekking voor evenementen, tentoonstellingen, bezoekers 
en de bedrijfsreputatie van de klant 

Een zelfs ruimere dekking:
Nagenoeg uitsluitings-vrije voorwaarden en een brede 
reeks aan dekkingen en services die onvergelijkbaar zijn in 
de markt. Zelfs de lijst met landen waarvoor geen Groot 
Molest	dekking	bestond	is	verwijderd

Een	verdere	verhoging	van	het	standaard	cumulatie	risico	
naar € 50 miljoen. De cumulatie voor het vliegrisico wordt 
verhoogd naar € 30 miljoen. Hierdoor zijn werknemers 
naar behoren gedekt in het geval van een catastrofe

Group Plus - Collectieve Ongevallenverzekering
Product Profiel

We’ve got tomorrow covered
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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.

Voordelen voor de Werknemers
Group	Plus	geeft	u:

•	 het	voordeel	van	één	van	de	beste	verzekerings	oplossingen	
in de markt met verbeterde dekkingen en nagenoeg geen 
uitsluitingen

•	 gemoedsrust	doordat	u	en	eventueel	uw	familie	worden	
beschermd	door	één	van	de	leidende	verzekerings-
maatschappijen in de wereld

•	 een	daggeld	uitkering	voor	elke	dag	in	het	ziekenhuis	en	zelfs	
een dubble uitkering van dit bedrag in het geval van coma

•	 een	hoogstaand	niveau	aan	service	gegarandeerd	door	de	
AIG	Service	Overeenkomst

Voordelen voor de Werkgevers
De	Group	Plus	verzekering	stelt	u	in	staat:

•	 uw	meest	waardevolle	bezit,	uw	werknemers	te	beschermen.	
Onze unieke en nagenoeg uitsluitings-vrije polis biedt 
zowel	financiële	als	praktische	ondersteuning	in	geval	van	
een ongeval

•	 uw	betrokkenheid	aan	uw	werknemers	te	tonen	door	een	
groter pakket aan dekkingen. Hierdoor zult u bovendien 
beter in staat zijn getalenteerd personeel aan te trekken 
en te behouden

•	 te	profiteren	van	de	expertises	van	een	over	de	hele	
wereld opererende verzekeraar

•	 een	hoog	niveau	aan	service	te	ontvangen,	gegarandeerd	
door	de	AIG	Service	Overkomst

•	 bescherming	te	genieten	voor	uw	evenementen,	tentoon-
stellingen, bezoekers en zelfs bedrijfsreputatie door de 
uitbreiding	“evenementen	en	rampen	bescherming”	

We’ve got tomorrow covered


