
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. 

Milieu Underwriting Risk Fit

Maakindustie

IPPC-bedrijven (energie-, metaal-, 
minerale- en chemische industrie)

Afvalverwerking en recycling

Diensten: water, gas, elektriciteit

Logistiek en transport

Opslag

Onroerend goed

Naast deze doelgroepen  
zijn wij altijd bereid om de 

mogelijkheden te onderzoeken  
voor andere typen bedrijven.

Ervaren experts

Wij hebben een ervaren 
team van underwriters en Risk 
Engineers met werkervaring in 
de milieusector.

Dedicated claims team

Onze klanten en brokers 
kunnen rekenen op de 
ondersteuning van ervaren 
schadebehandelaren die 
elk type claim kunnen 
behandelen. Van de kleinste 
schade tot de meest complexe 
risico’s.

PIER

Wij bieden standaard onze 
PIER (Pollution Incident and 
Environmental Response) 
service aan. Zo krijgen 
bedrijven assistentie precies 
wanneer dat nodig is. PIER 
is een 24/7 hulplijn die 
bedrijven kunnen gebruiken bij 
een schade. Je krijgt dan direct 
een expert aan de lijn.

Crisisondersteuning

Bij elke polis zit professionele 
PR-ondersteuning gratis 
inbegrepen. Dit is van groot 
belang om de reputatie van 
een klant te beschermen bij 
een crisis.

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.

AIG Milieu Differentiators

•Historische verontreiniging
• Inkomende verontreining
• Eigen locaties verzekerd

GEEN MOGELIJKHEDEN VOOR
• (Ondergrondse) mijnen
• Olie- en gaswinning

Minimum premie: € 3.000

WITH AIG
MILIEU

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
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