GET READY FOR ’21
WINNING WITH AIG

Accident & Health

Accident & Health Underwriting Risk Fit
Business Travel

Business Travel + Collectieve Ongevallen

Collectieve Ongevallen

• Alle bedrijven met minimaal 3 werknemers
• Inclusief multinationale programma’s
• Geen mogelijkheden voor (semi) professionele sportbeoefening

Schadeverzekering
Verkeersdeelnemers

Schadeverzekering Verkeersdeelnemers/WEGAS
• Voor Nederlandse bedrijven met minimaal 3 werknemers
• Geen koeriers/bezorgdiensten
• Ook mogelijk in volmacht

WEGAS Plus

AIG Accident & Health/Travel Differentiators

Flow
•	 Standaard oplossingen
voor gemakkelijke en snelle
service.
•	Kijk op
www.aiginsurance.nl/flow
voor de mogelijkheden.

Specialistische
underwriting
Maatwerk benadering voor
de grotere bedrijven en de
complexe risico’s door ervaren
underwriters.

Multinational

Hulpverlening

Dedicated Claims Team

Al ruim 100 jaar is AIG dé
partner voor op maat gemaakte
en naadloze Multinational
Verzekeringsoplossingen.
Wanneer bedrijven zich
ontwikkelen kunnen zij
vertrouwen op onze kennis van
lokale markten, uitstekende
wereldwijde claims service en
altijd een passende oplossing.

Toegang tot AIG Travel, een
wereldwijd actieve alarmcentrale, 24 uur per dag en 365
dagen per jaar.

• Ervaren schadebehandelaars

App AIG business travel
assistance
• Digitale verzekeringspas in
geval van verloren of vergeten
fysieke verzekerinspas

• Schades zijn onderverdeeld
in express, complex
en major. Door deze
gesegmenteerde benadering
krijgen alle schades de
aandacht die het nodig
heeft.

• One Touch “Help” knop
brengt reizigers bij
noodgevallen onmiddellijk in
contact met de hulpdiensten
• Gemakkelijke verspreiding
van informatie aan
werknemers via mail

Onze wereld verandert snel met grote gevolgen voor de gezondheid en het
reisgedrag van medewerkers. AIG’s Accident & Health producten zijn daarom
sterk in ontwikkeling. Volg ons online voor de laatste updates.
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