
Cyber Underwriting Risk Fit

Cyber Risk Expertise

• Het grootste dedicated 
cyber underwriting 
team in Nederland

• Ervaren Cyber Risk 
Experts en dedicated 
Claims Handlers

• Toegang tot gratis 
aanvullende diensten 
om de kans op een 
cyberaanval te 
verminderen en een 
extra laag toe te voegen 
aan de cybersecurity 
van het bedrijf.

Multinational

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

Cyber Impact Scan

Met onze Cyber Impact 
Scan zien bedrijven 
precies waar het 
cyberrisico het hoogst is 
en wat de impact is bij 
een cyberincident. Zo 
krijgen zij grip op hun 
cyberrisico’s.

First Response

 Bij een cyberincident zijn 
de eerste 48 uur cruciaal 
om (reputatie)schade te 
beperken. Men kan ons 
daarom 24/7 bellen om 
het cyberincident op te 
lossen. Zelfs al bij een 
vermoeden.

Gratis extra 
security

Toegang tot gratis 
aanvullende diensten 
om de kans op een 
cyberaanval te 
verminderen en een extra 
laag toe te voegen aan 
de cybersecurity van het 
bedrijf.

Flow

• Standaard oplossingen 
voor gemakkelijke en 
snelle service.    

• Kijk op  
www.aiginsurance.
nl/flow 
voor de mogelijkheden.

AIG Cyber Differentiators

Cyber Risk Insurance
Voor bedrijven met een omzet tot € 25 miljoen.

Cyber Risk Management
Voor bedrijven met een bijzonder risicoprofiel.

Cyber Risk Control
Voor multinationals met complexe risico’s.

Wij hebben oplossingen voor elk bedrijf 
dat op zoek is om hun cyberrisico’s af te 
dekken. Enkele van onze belangrijkste 
doelgoepen zijn:

• Maakindustrie/Productie
• Technologiesector
• Transport, opslag en distributie
• Gezondheidszorg
• Zakelijke dienstverlening
• Financiele Instellingen
• Bouw
• Onderwijs
• Chemie
• Nutsvoorzieningen

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. 

WITH AIG
CYBER

GEEN 
MOGELIJKHEDEN VOOR

• Adult Entertainment
• Aan cannabis  
 gerelateerde organisaties
• Elk bedrijf dat illegale  
 activiteiten uitvoert,  
 faciliteert of promoot

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. N

LW
IN

C
YB

19
-1

AIG Europe, Netherlands
Crystal Building B

Rivium Boulevard 216 - 218 
2909 LK Capelle aan den IJssel

Postbus 8606, 3009 AP Rotterdam


