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INTERNATIONAALDEKKINGSUITBREIDINGEN WAT ZIJN DE 
VERKOOPMOGELIJKHEDEN?

HOE ZIET DE 
DOELGROEP ERUIT?

OPLOSSING VAN 100% SCHADEPREVENTIE

Mogelijkheden 
op de markt  
De potentiële markt voor 
tussenpersonen om Property 
Performance te verkopen is 
substantieel - het is geschikt 
voor succesvolle bedrijven van 
goede kwaliteit in alle sectoren 
en verschillende landen en 
jurisdicties. 

BACK NEXT

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 onze ondersteunende 
tussenpersonen aantrekkelijke kansen biedt.
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Acquisitie
Property Performance is 
duidelijk te onderscheiden van 
concurrerende producten. Dit 
helpt de tussenpersonen om 
boven de concurrentie uit te 
stijgen en een sterke positie in te 
nemen bij potentiële klanten.

Retentie
De uitstekende dekking 
en service die Property 
Performance biedt is een 
krachtig instrument voor 
tussenpersonen om de klanten 
te behouden. 

Duurzame 
bedrijfs-
continuïteit
De dekking en service van 
de schadeverzekering 
is ontworpen om de 
bedrijfscontinuïteit van de klant 
te waarborgen. Dit bekrachtigt 
de positie van de tussenpersoon 
als waardevolle risicopartner 
van hun klanten, wat de 
loyaliteit van de klant verbetert.

UITGEBREIDE DEKKING OPTIMALE DEKKING BIJ 
BEDRIJFSSCHADE

Mogelijkheden 
voor  
cross-selling 
De dekking van Property 
Performance strekt zich uit 
tot niet-traditionele risico’s, 
zoals cyber en “upgrade to 
green”. Het opent de deur 
naar gesprekken met de klant 
over de risico’s die zij op deze 
gebieden lopen en aanvullende 
verzekeringsoplossingen. 



Omvang
Property Performance richt zich 
op bedrijven met een totaal 
verzekerd bedrag voor materiële 
schade en bedrijfsschade van 
meer dan € 50m en premies van 
meer dan € 50.000.
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Property Performance richt 
zich op middelgrote tot grote 
bedrijven in verschillende 
sectoren met een goed risico 
manegement:

Door onze favoriete sectoren 
kenbaar te maken aan onze 
tussenpersonen, willen we het 
ze het zo gemakkelijk mogelijk 
maken het beste te halen uit 
AIG en hun productiviteit  
te verbeteren.

Geografie
Property Performance is niet 
alleen voor lokale bedrijven 
maar ook voor klanten met 
één of meerdere locaties in 
het buitenland. Onze globale 
polissen bieden consistente 
dekkingsniveaus. Omdat AIG 
over een uitgebreid globaal 
netwerk beschikt, kunnen 
deskundigen ter plaatse 
bijstand bieden, waar ter 
wereld uw klant zich bevindt.

Sector
Property Performance richt 
zich op bedrijven in vele 
sectoren, zoals productie, 
ontwerp, technologie, 
dienstverlening, vrije tijd en 
onderwijs.

Zie: “Samen zijn we sterker” 
voor onze doelrisico’s. 

KLIK HIER >

Samen  
zijn we  
sterker
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DEKKINGSUITBREIDINGEN UITGEBREIDE DEKKING

http://www.aig.co.uk/chartis/internet/uk/eni/AI451037-AIG-WST_0113-v4_tcm2538-431941.pdf


Uitgebreide dekking
Property Performance is bedoeld 
voor middelgrote tot grote 
klanten die interesse hebben 
in een uitgebreide dekking en 
contractzekerheid. Daar tegenover 
hebben we vele voorwaarden 
en condities, die traditioneel 
opgenomen zijn in schadepolissen, 
verwijderd. Bijvoorbeeld: er 
zijn geen sprinklerclausules, 
geen alarmclausules, clausules 
brandgevaarlijke werkzaamheden, 
clausule elektrische installatie, 
palletclausules, etc. 

Volledige 
vervangingskosten
Klanten profiteren van een dekking 
voor de volledige vervangingskosten 
om er zeker van te zijn dat aan alle 
behoeften wordt voldaan bij schade. 
Onze underwriters werken samen 
met onze tussenpersonen en klanten 
om ervoor te zorgen dat de waarden 
juist bepaald worden.

Eenvoudigere 
schadeafwikkeling en 
bedrijfscontinuïteit
Wij zorgen wij ervoor dat vanaf het 
begin tot het eind het schadeproces 
soepel verloopt, zodat de klanten 
hun schade snel krijgen uitgekeerd 
en de onderbreking van de 
bedrijfsactiviteiten tot een minimum 
worden beperkt.
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“Het is zeer ongewoon in 
de schadeverzekeringen om 
geen onderverzekeringsregel 
te hanteren. Dit is het 
belangrijkste voordeel voor 
onze klanten.”

Traditionele clausules om de voorraad boven het vloerniveau op te 
slaan om waterschade te voorkomen zijn onnodig voor klanten die 
dit vanzelfsprekend doen.

Uitgebreide dekking
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De klant kiest een dekking 
om bedrijfscontinuïteit te 
optimaliseren
Property Performance biedt de klanten 
een fantastische flexibiliteit na een 
bedrijfsschade, door hen te laten kiezen voor 
de beste dekkingsbasis. Dekking op basis 
van bruto winst (Gross Profits) dekt verlies 
van bedrijfsinkomen tot de maximale periode 
van schadeloosstelling. Dekking op basis van 
bruto inkomsten (Gross Earnings) dekt verlies 
van bedrijfsinkomen tot wanneer de materiële 
schade is gerepareerd en het bedrijf weer 
operationeel is.
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De beste dekkingsbasis bij bedrijfsschade 
hangt af van het individuele schadescenario. 
Om er zeker van te zijn dat uw klant 
voordelig uit is, maken we een berekening 
van beide situaties en keren het hoogste 
bedrag uit.

Optimalisering 
berekening 
bedrijfsschade
De beste dekkingsbasis hangt af van het 
individuele schadescenario. Om er zeker 
van te zijn dat uw klant voordelig uit is, 
maken we een berekening van beide 
situaties en keren het hoogste bedrag uit.

Wanneer is dekking op basis 
van bruto winst (Gross Profits) 
voordelig? 
Na schade worden de reparaties snel uitgevoerd en 
kan het bedrijf snel operatief zijn. Maar er is sprake 
van een verlies van het inkomsten, omdat het tijd 
kost de verkoop in te halen. In deze situatie kan een 
dekking op basis van Bruto Winst, die het verlies van 
het bedrijfsinkomen dekt tot de maximale periode van 
schadeloosstelling, voordelig zijn voor de klant.

Wanneer is dekking op basis 
van Bruto Inkomsten (Gross 
Earnings) voordelig? 
Na een schade duurt herstel langer dan de 
maximale uitkeringstermijn  (Dit kan het geval zijn 
bij een plaatselijke ramp, waarbij het moeilijk is 
arbeidskrachten en materiaal te vinden, of er kunnen 
vertragingen plaatsvinden als de faciliteiten geen 
eigendom zijn van of beheerd worden door de 
verzekerde). In deze situatie kan een dekking op basis 
van Bruto Inkomsten tot het punt waarop het herstel 
gerealiseerd is voordelig zijn.

Herstel wordt snel gedaan, maar toch is er 
verlies van het bedrijfsinkomen omdat het 
tijd kost de verkoop in te halen.
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Optimale dekking bij bedrijfsschade

Kom meer te 
weten over de 
beste oplossing bij 
bedrijfsschade voor 
uw klant
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In deze situatie kan een 
dekking op basis van Bruto 
Winst, die het verlies van 
bedrijfsinkomen dekt binnen 
de maximale uitkeringstermijn, 
voordeliger zijn voor de klant 
dan een dekking op basis van 
Bruto Inkomsten.

Grafiek 2

In deze situatie kan een 
dekking op basis van Bruto 
Inkomsten, die het verlies 
van bedrijfsinkomen dekt, 
voordeliger zijn voor de 
klant dan een dekking op 
basis van Bruto Winst.
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De voordelen van één AIG
AIG biedt een aantal van de hoogste 
polislimieten op de markt. Als U de dekking 
100% onderbrengt bij AIG, middels dit 
Property Performance product, dan geeft 
dat uw klant de rust de verzekering bij één 
verzekeraar ondergebracht te hebben. 
Dit betekent dat tussenpersonen geen 
co-assurantie of aanvullende “excess 
of loss” dekkingen hoeven af te sluiten. 
Maar nog belangrijker, het levert de klant 
echt voordeel op bij de snelle schade 
afwikkeling.
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Onze belofte bij schade  
Bij acceptatie van 100% van de polis 
beheren wij de schades zeer effectief en 
helpen wij onze klanten zo snel mogelijk 
hun werkzaamheden te hervatten, 
zonder afhankelijk te zijn van andere 
verzekeraars. Dit betekent ook dat wij 
onze belofte bij schade tegemoet kunnen 
komen en 50% van de overeengekomen 
en geschatte schade en extra kosten 
kunnen uitkeren. Dit wordt voorgeschoten 
aan de klant bij een schade van meer 
dan € 350.000.

Na een grote 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.  

 
Wij weten hoe moeilijk de financiële 
situatie is voor bedrijven in deze situatie, 
en onze bereidheid om snel uit te keren 
is een belangrijke component om de 
bedrijfscontinuïteit van de klant te 
optimaliseren.

Voor klanten als deze, die geconfronteerd 
worden met een herstelperiode tot 3 
jaar en worden geconfronteerd met de 
overplaatsing van honderden werknemers, 
kan een voorschotbetaling van 50% dan 
van cruciaal belang zijn. 

Oplossing van 100%
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Property Performance 
kan worden uitgebreid 
naar vele gebieden om de 
bedrijfscontinuïteit van de 
klant te waarborgen:
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Property Performance dekt de 
uitval van apparatuur, inclusief  
elektrische en mechanische uitval en 
computeruitval.

Uitvallen van 
apparatuur 

Property Performance dekt de 
kosten van het schoonmaken bij 
verontreiniging van land of water 
op de locatie van de verzekerde 
na een gedekte schade. Dit 
is een dekkingselement van 
een milieuschadeverzekering 
dat aansluit op andere  
milieuverzekeringsproducten.

Bodemsanering

Hoewel het bij commerciële 
schadeverzekeringen normaal 
is om cyber uit te sluiten, dekt 
Property Performance niet alleen 
de reparatiekosten of vervanging 
van beschadigde elektronische files 
(inclusief schade bij hacking, virussen en 
andere niet-geautoriseerde toegang), 
maar dekt het ook de bedrijfsschade die 
daardoor wordt veroorzaakt.

Cyber

De meeste schadeverzekeringen hebben 
uitsluitingen voor diefstal zonder braak, 
maar Property Performance biedt een 
volledige dekking voor diefstal. Dit is 
inclusief diefstal als er geen zichtbare 
braaksporen zijn.

Volledige dekking 
bij diefstal

Heropbouw van beschadigde 
eigendommen met gecertificeerde 
groene materialen om te upgraden 
naar groene normen is duurder dan 
standaard reparaties, maar wordt 
gedekt door Property Performance. 
De klanten profiteren daarvan om te 
voldoen aan de groene normen van 
de plaatselijke autoriteiten, bedrijven 
hun groene referenties kunnen laten 
zien vanuit een perspectief van sociale 
verantwoordelijkheid en eigenaren 
hogere huren kunnen vragen voor hun 
groene vastgoed.

“Upgrade to 
green”

Dekkingsuitbreidingen om de 
bedrijfscontinuïteit te waarborgen zijn 
onder andere:
Cyberdekking
Uitval van apparatuur
Bodemsanering
Volledige dekking bij diefstal
“Upgrade to Green”

Note. Sublimieten worden toegepast op de behoeften van de klant en de mogelijkheden van AIG
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Door nauw samen te werken met klanten, en 
te begrijpen wat hun drijfveren zijn en hoe ze 
veranderen, betekent dat onze risk engineers onze 
klanten kunnen helpen bij hun risicobeheer.
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AIG schadepreventie: het hart van 
bedrijfscontinuïteit
Tussenpersonen en klanten hebben toegang tot de risk engineering 
expertise van AIG op het gebied van schadepreventie. Onze 
deskundigen werken nauw samen met onze klanten om een beter 
begrip te krijgen van hun bedrijf en praktische oplossingen te bieden 
voor de risico’s waaraan zij bloot gesteld worden. Een gedetailleerde 
omschrijving incluis analyse wordt vastgelegd in een inspectierapport. 
Onze engineers houden rekening met de behoeften van de klant. 
Zij definiëren de “easy wins” die kunnen worden geïmplementeerd 
met een minimale onderbreking van de werkzaamheden. Daarnaast 
adviseren zij substantiële risicoverbeteringen door de klant te laten 
investeren en het bedrijf beter te beschermen.

Benchmarking

Door onze deskundigheid en ervaring in de verschillende sectoren 
en geografische locaties kunnen we de werkzaamheden van onze 
klanten, waar ook ter wereld, vergelijken met gemiddelden in 
de sector. Dit betekent dat klanten kunnen zien hoe hun locaties 
presteren in vergelijking met de concurrentie, waar hun sterke 
en zwakke punten vanuit het perspectief van risicomanagement 
liggen, en waar er verbeteringen mogelijk zijn. Het helpt klanten 
tevens hun eigen richtlijnen voor risicomanagement op te stellen 
om de bedrijfscontinuïteit te optimaliseren.

Het vergelijken van de werkzaamheden 
en het groepsniveau van de klant met 
de normen van de sector helpt bij 
activiteiten voor risicoverbetering door 
“best Practice” en zwakke punten te 
belichten.

Deskundigheid bij catastrofes
Voor de gebeurtenis
Met onze wereldwijde ervaring met catastrofes kunnen we de 
risico’s die een klant loopt op het gebied van storm, overstroming 
of aardbevingen geroutineerd in kaart brengen voordat er sprake 
is van schade, en te helpen bij het risicobeheer en back-up 
plannen te maken. Bedrijfscontinuïteit is van het uiterste belang 
voor onze klanten en we kunnen er samen met hen voor zorgen 
dat de plannen voor onvoorspelbare gebeurtenissen gedegen 
zijn en dat ontwerpspecificaties worden opgevolgd voor de 
benodigde risicoverbeteringen.

Na de gebeurtenis
Na een catastrofe zijn onze internationale mogelijkheden voor 
schadebehandeling van essentieel belang gebleken voor vele 
klanten. Zodra we gewaarschuwd worden voor de mogelijkheid 
van een catastrofe , identificeren we kwetsbare klanten en sturen 
een schadebehandelingsteam naar het getroffen gebied om hen 
bij te staan. Of dat nu is met voorschotbetalingen, alternatief 
onderkomen, uitstaande rekeningen te identificeren en uitkering 
voor te schieten; het gaat er om de klant bij te staan hun bedrijf 
weer op te bouwen en hun werkzaamheden weer zo snel 
mogelijk te hervatten.

 Zwaar  
 Gemiddeld
 Enigszins

 Locatie
 Sector
 Groep
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Property Performance is momenteel in deze landen 
verkrijgbaar - er zullen er meer volgen.
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FRANKRIJK
34 Place des Corolles 
Paris La Défense 2 
92400 COURBEVOIE  
Tel: +33 1 49 02 42 22 

DUITSLAND 
Postfach 10 17 36 
Speicherstrasse 55 
60017 Frankfurt am Main  
Tel: +49 (0) 69 9 71 13-0

IERLAND  
1st and 2nd floor 
International Financial Services Centre 
30 North Wall Quay, Dublin 1 
Tel: +353 1 208 1400

ITALIË 
Via della Chiusa, 2 
20123 MILAAN  
Tel: +39 02 36 90 1 

NEDERLAND
K.P. van der Mandelelaan 50 
Postbus 8606 
3009 AP Rotterdam 
Tel: 010 453 54 55  

PORTUGAL 
Avda. da Liberdade, 131 - 3ª 
1250-004 Lissabon  
Tel: +351 21 330 33 60  

ZUID-AFRIKA 
10 Queens Road 
Parktown 
2193  
Tel: +27 (0)11 551 8000/1

SPANJE  
Paseo de la Castellana, 216 
3.ª, 4.ª y 5.ª planta, 
28046 Madrid 
Tel: +34 91 567 7400   

ZWEDEN 
Västra Järnvägsgatan 7, 
8th floor 111 64 Stockholm 
Tel: +46 8 506 920 00  

VERENIGD KONINKRIJK 
58 Fenchurch Street 
Londen EC3M 4AB   
Tel: +44 (0)20 7954 7000  
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