
Casualty Underwriting Risk Fit

AIG Casualty Differentiators

Voedingsmiddelen en dranken

Machine & Apparatenbouw

Metaal & Techniek

Utiliteit & Communicatie

Detail- en groothandelsbedrijven

Kunststof- en Rubberindustrie

Vastgoed, Zakelijke en Financiële 
Dienstverlening

Elektrische en Elektronische Industrie

Verpakkingsindustrie

Huishoudelijke en Consumenten goederen

Products and services are written or provided by subsidiaries or affiliates of American International Group, Inc. In Europe, the principal insurance provider is AIG Europe S.A. This material is for information purposes. Not all products and services 
are available in every jurisdiction, and insurance coverage is governed by the actual terms and conditions of insurance set out in the policy or in the insurance contract. Certain products and services may be provided by independent third parties. 
Insurance products may be distributed through affiliated or unaffiliated entities. For additional information, please visit our website at www.aig.com. 

GET READY FOR ’21
 WINNING WITH AIG

Naast deze 
doelgroepen  
zijn wij altijd 
bereid om de

mogelijkheden 
te onderzoeken 
voor bedrijven  

in andere 
sectoren.

GEEN 
MOGELIJKHEDEN VOOR

• Bouw en Infra
• Constructieve  
 bouwmaterialen
• Medische en  
 farmaceutische sector
• Zorg en Welzijn
• Overheden
• Amusementsparken,  
 Sport en Outdoor
• Reisbranche
• Auto-industrie
• Lucht- en Ruimtevaart 
• Dier- en mengvoeder

Minimum premie Bedrijfsaansprakelijkheid: € 10.000,-

Product Recall (CPI)
Onze productcontaminatie
verzekering biedt een 
uitgebreide dekking bij een 
onvoorziene of opzettelijke 
contaminatie van een 
product die gevolgen voor 
de gezondheid kan hebben. 
De verzekering biedt dekking 
voor de te maken kosten, 
maar ook voor de financiële 
verliezen die ontstaan na 
een gedekte contaminatie.

Maatwerk Oplossingen
Vanuit Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB) 
bieden wij maatwerkoplossingen 
aan door combinaties mogelijk 
te maken met onze Marine, 
Beroepsaansprakelijkheid en/of 
Cyber producten voor een naadloze 
en passende dekking die voldoet aan 
de specifieke wensen en behoeften 
van de klant. Bijvoorbeeld voor 
Transport & Logistiek sector, Op en 
overslagbedrijven, maar ook voor ICT 
gerelateerde risico’s.

Combinatie met Milieuverzekering
Onze milieuverzekering biedt een 
uitgebreide aansprakelijkheidsdekking voor 
milieuschade op en vanaf de eigen locatie(s), 
schade aan biodiversiteit of milieuschade als 
gevolg van werk bij derden (CPL).
In aanvulling kan de dekking worden 
uitgebreid met onder andere 
ondergrondse opslagtanks, module 
bedrijfsstilstand, module transport voor een 
verzekeringsoplossing op maat die past bij 
het risicoprofiel en de wensen van de klant.
Bovendien bieden wij standaard onze PIER 
(Pollution Incident and Environmental 
Response) service aan. Zo krijgen bedrijven 
assistentie precies wanneer dat nodig is.

Multinational
Al ruim 100 jaar is AIG de partner voor multinationals 
door wereldwijde verzekeringsoplossingen en lokale 
service en ondersteuning.
AIG beschikt over een uitgebreid wereldwijd netwerk 
waardoor wij in staat zijn de juiste dekking voor lokale 
risico’s te bieden die aansluit op lokale behoefte en die 
van de klant.
AIG verzorgt de implementatie van het programma, 
naleving van wet en regelgeving en een zorgeloze 
behandeling van claims met behulp van lokale 
expertise.
Ter ondersteuning biedt AIG  realtime inzicht in 
schades en het wereldwijde programma van de klant, 
aangevuld met onder andere analyses van belangrijke 
markten en risicotrends via MyAIGclientportal.

CAUTION
• Toeleveranciers van  
 de auto-industrie
• Non-constructieve  
 bouwmaterialen
• Offshore producten/ 
 diensten
• Olie & Gas (XS)
• Chemische Industrie (XS)

Casualty
Bedrijfs aansprakelijkheid (AVB)


