
Het is tegenwoordig gebruikelijk dat 
bedrijven hun meest waardevolle 
kapitaal, de werknemer, naar het 
buitenland sturen om daar te werken. 
Ongeacht het land waarin ze zich 
bevinden, is het van belang dat zij in 
alle gevallen op een adequate dekking 
kunnen rekenen. En het zijn vaak de 
gebieden met de meeste potentie voor 
groei en winst die het meest instabiel en 
onvoorspelbaar zijn. Bedrijven moeten 
er daarom op kunnen vertrouwen dat 
hun verzekering hen zo snel mogelijk 
assistentie verleent en werknemers 
een optimale dekking biedt. Om de 
werknemers te beschermen en aan de 
eventuele zorgplicht te voldoen.

AIG volgt daarom continu de trends en 
mondiale gebeurtenissen, om ervoor te 
zorgen dat de Travel Guard Zakelijke 
Reisverzekering volledig up-2-date is 
en blijft.

BRING ON TOMORROW

Een Zakelijke Reisverzekering met onmiddellijke assistentie

Omdat de wereld  
blijft veranderen
“TeRRORIsTIsche aaNslaGeN kOMeN NOG sTeeds vOOR eN NIeT alTIjd WaaR je ze 
zOu veRWachTeN”

Algerije werd verondersteld tot de stabielere landen van Noord-Afrika te behoren, tot het gijzeldrama op 
een aardgasinstallatie plaatsvond. En Noorwegen stond op geen enkele lijst van gevaarlijke zones, tot de 
bomaanslagen en het schietdrama veroorzaakt door een terrorist uit eigen land.

“eeN ONvOldOeNde ReacTIe Op eeN cRIsIssITuaTIe kaN heT MeRkIMaGO 
ONheRsTelBaaR schadeN”

In een wereld waar social media een leidende rol speelt, is adequaat crisismanagement essentieel voor 
de bescherming van het merk. Crisisconsulenten zijn van cruciaal belang bij het pareren en nuanceren 
van negatieve berichtgeving in de media, hierdoor blijft de zorgvuldig opgebouwde reputatie van een 
onderneming beschermd. 

“WaNNeeR heT NOOdlOT TOeslaaT, veRWachT de faMIlIe vaN eeN WeRkNeMeR 
daT alles TOT IN deTaIl WORdT GeReGeld”

Door de stijgende verwachtingen ten aanzien van de hulpverlening kan het zijn dat familieleden eisen dat zij 
per vliegtuig naar een gewonde werknemer gebracht worden, dat hun accommodatie geregeld wordt en zij 
op de hoogte gehouden worden van alle plannen voor medische verzorging en repatriëring.

“IedeR jaaR OpNIeuW RakeN TIeNduIzeNdeN MeNseN GeWONd IN heT veRkeeR” 

Nederland mag dan een benijdenswaardige verkeersveiligheid kennen, verkeersongevallen vormen nog 
steeds het leeuwendeel van de ingediende claims voor schadevergoeding. Andere landen hebben vaak een 
nonchalantere houding ten aanzien van de verkeersveiligheid, wat leidt tot talloze ernstige ongevallen met 
taxi’s, bussen en minibussen.
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Ontwikkeld met het oog op snelle respons
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aIG BusINess TRavel  
assIsTaNce app

Onze nieuwe smartphone App heeft een “one touch assistance” nummer voor directe, centraal 
gecoördineerde medische- of veiligheidshulpverlening door onze eigen hulpverleningsmaatschappij.  
De App is een aanvulling op het reispasje en de hulpverleningswebsite.

TOeGaNG TOT ONze WeBsITe  
vaNaf eeN cOMpuTeR, MOBIele  
TelefOON Of TaBleT 

De App biedt ook snel toegang tot www.aig.com/nl/travelguard met de Security Awareness Training en 
landenrapportages, in combinatie met Security Travel Alerts per e-mail.

hulpveRleNING dOOR aIG

AIG is een van de weinige grote aanbieders van Accident & Health verzekeringen met een geheel eigen 
hulpverleningsmaatschappij.
Wij bieden werknemers een centraal aanspreekpunt, waar ook ter wereld, en stellen ze in staat om met één 
druk op de knop van de mobiele App of via één telefoontje medische- of andere reishulpverlening te vragen.

secuRITy aWaReNess TRaINING  
Ons bekroonde e-learning programma traint werknemers in veiligheid en bewustwording vóór vertrek  
of onderweg.

secuRITy TRavel aleRTs 
Een Security Travel Alert service per e-mail die werknemers op de hoogte houdt van veranderende  
situaties die de voortzetting van hun reis kunnen bedreigen.

laNdeNRappORTaGes
Een database van rapportages die informatie geeft over veiligheid, gezondheid en tips in vrijwel  
elk land ter wereld.

NIeuW GefORMuleeRde  
pOlIsvOORWaaRdeN 

In 2014 verbetert AIG de heldere en eenduidige polisvoorwaarden van de Travel Guard Zakelijke 
Reisverzekering.

In september 2013 hebben we onderzoek gedaan onder 250 Nederlandse zakenreizigers die ten minste eenmaal per jaar reizen en 
een zakelijke smartphone hebben. We ontdekten dat: 33% te maken heeft gehad met hulpverlening bij zaken als vermiste bagage of 
annulering van vluchten; 38% van de verzekerden geen reispasje bij zich heeft; in het geval van een reisannulering 34% hun manager 
belt en 24% iemand anders op kantoor. Niet verwonderlijk dat 83% geïnteresseerd is in onze nieuwe App.

Toekomstbestendige Zakelijke Reisverzekering 

Waarom zou u vooruitkijken met aIG?
dekkING vOOR MORGeN

AIG zet zich in om te anticiperen op de dekking die 
werknemers in de toekomst nodig zullen hebben. 
De Travel Guard Zakelijke Reisverzekering biedt 
een brede dekking, weinig beperkingen en helder, 
ongecompliceerd taalgebruik. Wij passen onze 
dekking regelmatig aan zodat deze gelijke tred 
houdt met de risico’s die onze klanten lopen. 

vOOR GROTe cRIses

AIG komt pas echt tot haar recht wanneer uw 
werknemers medische hulp nodig hebben en met 
spoed geëvacueerd moeten worden. Omdat wij een 
van de weinige grote aanbieders zijn met een geheel 
eigen hulpverleningsmaatschappij hebben we de 
zaken in de hand en kunnen wij hulp en advies inzake 
veiligheid bieden en zorgdragen voor medische 
behandeling en repatriëring van uw werknemers. 

eRvaReN IN schadeafWIkkelING

Met welk probleem u ook te maken krijgt, u kunt er 
van op aan dat AIG met haar 60 jaar ervaring al 
eens met iets vergelijkbaars te maken heeft gehad.
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*Houdt u er rekening mee dat onze mobiele App, de hulpverleningswebsite en de daarmee verband houdende diensten worden aangeboden in de Engelse taal, of een combinatie van 
Nederlands en Engels. De Nederlandse taal kan niet worden gegarandeerd.

Gebaseerd op een online enquête onder 250 zakelijke reizigers, die ten minste eenmaal per jaar reizen en een zakelijke smartphone hebben. 
AIG is de handelsnaam van de algemene verzekeringsactiviteiten van AIG wereldwijd, inclusief AIG Europe Limited, Netherlands. De verzekeraar is AIG Europe Limited, Netherlands. 
Registered in England: bedrijfsnummer 1486260. Geregistreerd adres: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London, EC3M 4AB. AIG Europe Limited is geautoriseerd door de Prudential 
Regulation Authority en wordt gereguleerd door de Financial Conduct Authority en Prudential Regulation Authority. 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 staan in de polisvoorwaarden. Deze kunnen op verzoek verkregen worden bij uw makelaar of assurantietussenpersoon of bij AIG Europe Limited, 
Netherlands. De hulpverlening en overige services kunnen alleen gebruikt worden wanneer er dekking is onder de polis.
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