
Wij helpen jou als makelaar graag om het makkelijker te maken zaken met 
ons te doen. Daarom vind je hier welke zaken het best bij AIG passen en 
de punten die ons onderscheiden van de rest. 

Accident & Health Underwriting Risk Fit

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

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.

Hulpverlening

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

App AIG business travel 
assistance

•Digitale verzekeringspas 
in geval van verloren 
of vergeten fysieke 
verzekerinspas 

•One Touch “Help” knop 
brengt reizigers bij 
noodgevallen onmiddellijk in 
contact met de hulpdiensten 

•Gemakkelijke verspreiding 
van informatie aan 
werknemers via mail

Dedicated Claims Team

- Ervaren 
schadebehandelaars

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

WITH AIG
ACCIDENT & HEALTH

Business Travel

Collectieve Ongevallen 

Schadeverzekering  
Verkeersdeelnemers

WEGAS Plus

De producten en diensten worden aangeboden of verricht door dochtermaatschappijen en partners van American International Group, Inc. In Europa is het AIG Europe S.A. 
die als schadeverzekeraar optreedt. Dit document dient uitsluitend voor informatiedoeleinden. Producten en diensten kunnen van land tot land verschillen en zijn niet altijd in alle 
jurisdicties beschikbaar. De precieze omvang van de dekking en de voorwaarden daarvan staan beschreven op het polisblad en in de daarbij behorende clausules, aanhangsels 
en polisvoorwaarden. Bepaalde producten en diensten kunnen worden geleverd via onafhankelijke derden. Verzekeringsproducten kunnen worden gedistribueerd via partners of 
onafhankelijke derde partijen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.aig.com.

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

Schadeverzekering Verkeersdeelnemers/WEGAS
•Voor Nederlandse bedrijven met minimaal 3 werknemers
•Geen koeriers/bezorgdiensten
•Ook mogelijk in volmacht
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AIG Europe, Netherlands
Crystal Building B

Rivium Boulevard 216 - 218 
2909 LK Capelle aan den IJssel

Postbus 8606, 3009 AP Rotterdam


