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Deze informatie is bedoeld voor verzekeringsagenten en andere verzekeringsprofessionals. Deze informatie biedt slechts een samenvatting van 
de dekkingen. Raadpleeg voor de volledige gegevens en uitzonderingen de individueel opgestelde polis. Aan dit profiel kunnen geen rechten 
worden ontleend. 

De schadeverzekering Property Performance is een geavanceerd verzekeringsproduct voor 
materiële schade en bedrijfsschade, voor middelgrote tot grote bedrijven van goede 
kwaliteit. Het product biedt uitstekende voordelen voor zowel onze klanten alsmede onze 
tussenpersonen, doordat de continuïteit van de onderneming van de klant nog beter wordt 
gewaarborgd en de tussenpersonen aantrekkelijke kansen biedt. 

Dekking 

• All-risk dekking voor materiële schade en
bedrijfsschade

• Uitgebreide dekking waaronder volledige uitkering
bij diefstal zonder braak

• Geen onderverzekeringsregel
• Schade door bedrijfsonderbreking wordt uitgekeerd

op basis van wat groter is: verlies van Bruto Winst
(Gross Profits) of Bruto Inkomsten (Gross Earnings)

Aanvullende dekkingen 

Uitgelichte dekkingen: 

• Cyberdekking: wij vergoeden schade aan
elektronische gegevens en media veroorzaakt door
ongeautoriseerde toegang, ongeoorloofd gebruik,
een kwaadaardige code of vandalisme en
opzettelijk wangedrag

• Bodemsanering: We vergoeden redelijke en
noodzakelijke kosten die u maakt voor het
verwijderen, wegdoen of opruimen van de
daadwerkelijke aanwezigheid van vervuilende
stoffen of verontreinigingen uit bodem of water op
een gedekte locatie, wanneer deze bodem en dit
water is verontreinigd of vervuild door een Gedekt
Gevaar op een gedekte locatie

• Machinebreuk
• “Upgrade to green”
• Volledige dekking bij diefstal zonder braak

Doelgroepen 

• Goed gemanagede middelgrote tot grote bedrijven
• Verzekerd bedrag voor materiële schade in

combinatie met bedrijfsschade van meer dan € 50m
• Minimum premie van € 50.000
• Voor zowel lokaal, internationaal als wereldwijd

opererende bedrijven zetten wij ons in om de
bedrijfscontinuïteit te waarborgen

Aanvullende diensten 

• Onze 100% oplossing biedt onze klanten het
voordeel van één polis die aan al hun behoefte
voldoet

• Beschikking over deskundige kennis op het gebied
van acceptatie

• Klanten kunnen rekenen op een team van schade
deskundigen die leveren wat er beloofd is

• Schade betalingsbelofte: na een grote schade
keren wij de klant 50% van de overeengekomen
materiële schade en extra uitgaven vooruit uit,
zodra de dekking is bevestigd en de inschatting van
de schade is overeengekomen.

• Schadepreventie - Property Performance geeft
toegang tot AIG's diensten voor risk engineering
van wereldklasse.
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Deze informatie is bedoeld voor tussenpersonen en andere verzekeringsprofessionals. Deze informatie 
biedt slechts een samenvatting van de dekkingen. Raadpleeg voor de volledige gegevens en uitzonderingen 
de individueel opgestelde polis. 
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Thema's voor tussenpersonen 

Waarborgen van de 
bedrijfscontinuïteit van 
de klant 

Property Performance is ontworpen om de bedrijfscontinuïteit van de 
klant te waarborgen door het leveren van een breed scala aan 
toonaangevende dekkingen, uitstekende claimondersteuning en risk 
engineering van wereldklasse. 

Optimale 
bedrijfsschadedekking 

Na schade wordt de bedrijfsschade berekend op basis van het Bruto 
Winst (gross profit) en op basis van het Bruto Inkomsten (gross 
earnings). De klant krijgt de hoogste van de twee uitgekeerd. 

Zeer uitgebreide 
dekking 

Property Performance is ontworpen om een uitgebreide dekking te 
verstrekken die voldoet aan de behoeften van de klant. Er wordt een 
volledige reparatie en vervanging aangeboden, zonder 
onderverzekeringsregel. 

Er worden een reeks dekkingen aangeboden met de toepasselijke 
sublimieten - voorbeelden daarvan zijn:  

Volledige dekking bij diefstal 

Cyber 
Bodemsanering 

“Upgrade to Green” 

Uitgestelde betalingen 

Merken en etiketten 

Fungus, schimmel of sporen 

Montage dekking 

Machinebreuk 

Aardbeving 

Overstroming 

Transport 

Crisismanagement 

Contractuele boetes   

Schadepreventie Property Performance opent de deuren naar AIG's diensten voor risk 
engineering van wereldklasse. Onze engineers bieden hulp ter 
voorkoming en vermindering van potentiële schade. Tevens bieden zij 
wereldwijde ondersteuning in de bedrijfscontinuïteitsplanning bij een 
calamiteit, waaronder natuurcatastrofes. 

100% AIG  Onze oplossing van 100% biedt onze klanten het voordeel van één 
polis die aan al hun behoefte voldoet. 

Onze belofte bij 
schade 

Bij een grote schade keren wij de klant 50% van de overeengekomen 
materiële schade en extra kosten uit, zodra de dekking is bevestigd en 
de schatting van de schade is overeengekomen. Dit kan essentieel 
zijn om de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten te waarborgen na een 
grote schade wanneer liquiditeit essentieel is. 
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