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Business Travel
In een steeds competitievere wereldeconomie breiden
meer en meer organisaties hun werkterrein uit tot
voorbij de landsgrenzen en sturen werknemers naar
het buitenland om te werken. Met de Group+ Business
Travel Accident (BTA)-verzekering worden werknemers
hierbij in elke fase ondersteund, waardoor ze zich volop
op hun job kunnen concentreren.

Dekking
De brede en flexibele polis biedt u de
mogelijkheid om het dekkingsniveau te
selecteren dat u nodig heeft.

Claims

Tools

Responsieve en ondersteunende
dienstverlening door een zeer
ervaren team.

Resources die u en uw
werknemers helpen om inzicht
te krijgen in de risico’s waarmee
ze in het buitenland worden
geconfronteerd.

Bijstand
Toegang tot een wereldwijd actieve
bijstandsdienst, 24 uur per dag en
365 dagen per jaar.

In deze brochure worden enkele
dekkingsopties beschreven die in het
kader van de Group+ Business Travel
Accident-verzekering worden aangeboden.
Raadpleeg uw verzekeringsmakelaar of
de bijzondere en algemene voorwaarden
van uw polis voor meer informatie over de
dekking en de dekkingsvoorwaarden en
-modaliteiten.

Dekking
Group+ BTA is een ruime
polis die bedrijven de
mogelijkheid biedt om een
dekking te kiezen conform
hun noden en budget. Ze
kunnen daarbij kiezen uit
drie beschermingsniveaus.
We hebben er ook voor
gezorgd dat onze polissen
overzichtelijk en makkelijk te
begrijpen zijn. We maken
daarvoor gebruik van een
vereenvoudigde lay-out en
duidelijke icoontjes, met de
bedoeling dat onze klanten
de mogelijkheden van hun
dekking optimaal kunnen
benutten.
De volgende drie
dekkingsniveaus zijn
beschikbaar:

Core

Plus

Assured

Tools
Werkgevers hebben een
zorgplicht ten opzichte
van hun werknemers.
Dit betekent onder meer
dat ze ervoor moeten
zorgen dat deze laatsten
zich bewust zijn van de
risico’s waaraan ze in
het buitenland kunnen
worden blootgesteld
en dat ze weten hoe ze
te werk moeten gaan
als er zich een incident
voordoet. Onze website
en mobiele app over
de bijstandsoplossingen
vermelden een hele reeks
diensten voor reizigers en
de informatie die ze nodig
hebben vóór, tijdens en na
hun reis.
www.aig.be/travelguard
Deze informatie bestaat onder
meer uit:

Landverslagen

Travel alerts

Opleidingen over
bewust reizen

Bijstand
Er is 24 uur per dag
bijstand voorzien voor
medische noodgevallen,
reisproblemen en
veiligheidsproblemen
vóór, tijdens en na
zakenreizen.

Medische
bijstand

Reisbijstand

Ondersteuning
op vlak van de
veiligheid

Claims
Onze klanten komen op
de eerste plaats. We
doen dan ook ons uiterste
best om claims zo vlot
mogelijk te behandelen
zonder dat de klanten
daarbij voor verrassingen
komen te staan.

Vakmensen met
ruime ervaring

Gespecialiseerde
kennis

Responsieve
service

Type en duur van het product, aangeboden dekking en voornaamste risico’s die niet worden gedekt

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het aangeboden product is een verzekeringsovereenkomst met een duur van één jaar, jaarlijkse stilzwijgende hernieuwing.

De precontractuele betrekkingen tussen AIG en de klant met betrekking
tot de verzekeringsovereenkomst zullen beheerst worden door het
Belgisch recht.

Hieronder vindt u een overzicht van de voornaamste risico’s die niet gedekt zijn. Is niet gedekt / is uitgesloten:
•

Letsel dat een verzekerde zichzelf opzettelijk heeft toegebracht, zelfmoord of poging tot zelfmoord door een verzekerde.

•

Training voor en deelname aan beroepssporten van welke aard ook.

•

Tegen het advies van een geneesheer in reist.

Elk geschil met betrekking tot de precontractuele betrekkingen, de
uitvoering en/of de interpretatie van de verzekeringsovereenkomst zal tot
de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken behoren.

Voor meer informatie, verwijst AIG naar de algemene voorwaarden van het verzekeringsproduct Group+ Business Travel Accident.

Reclame
Offerte met berekening van de premie – algemene en bijzondere voorwaarden

Deze brochure is reclame.

Voor een kosteloze offerte met een berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met
contractuele of precontractuele informatie, kan de klant contact opnemen met zijn Makelaar.

De inhoud van deze brochure dient enkel voor informatieve doeleinden
en kan zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Er kan geen
beroep op gedaan worden om, in welke omstandigheden ook, een
verzekeringsdekking te eisen of rechten aan te ontlenen. Het kan evenmin
beschouwd worden als een advies of een aanbod tot contracteren.
Uitsluitend de polisvoorwaarden geven een nauwkeurige, juridische
bindende omschrijving van de dekking.

Het is noodzakelijk om de algemene en bijzondere voorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele
informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een
verzekeringsovereenkomst.

Klachten
AIG streeft ernaar om de klant op een correcte en snelle manier te behandelen. Mocht de klant, ondanks de inspanningen van AIG, toch niet
tevreden zijn, kan deze als volgt een klacht indienen:
•

Per e-mail: belgium.complaints@aig.com

•

Per telefoon: 02 739 9690

•

Per fax: 02 739 9393

•

Per post: AIG Europe S.A., Complaints, Pleinlaan 11, 1050 Brussels

Ombudsman van de Verzekeringen
De klant kan zijn klacht met betrekking tot de verzekeringsovereenkomst ook richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen:
•

Per e-mail: info@ombudsman.as. – www.ombudsman.as.

•

Per telefoon: 02 547 5871

•

Per fax: 02 547 5975

•

Per post: de Meeussquare 35, 1000 Brussel.

Het indienen van een klacht verhindert het recht van de client niet om een gerechtelijke procedure op te starten.

AIG Europe S.A. is een vennootschap naar Luxemburgs recht (RCS n° B 218806). Maatschappelijke zetel te 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855,
Luxemburg. Verzekeraar met vergunning van het Luxemburgs Ministerie van Financiën en onder toezicht van het Commissariat aux Assurances 7,
boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, GH Luxemburg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/.
Belgisch bijkantoor gevestigd te Pleinlaan 11, 1050 Brussel, België. RPR Brussel - BTW BE 0692.816.659, ingeschreven bij de Nationale Bank van
België (NBB) onder het nummer 3084. De NBB is gevestigd te de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be.
U vindt onze Privacy en AssurMifid Policy op www.aig.be.
De inhoud van dit document dient enkel voor informatieve doeleinden en kan zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Er kan geen beroep
op gedaan worden om, in welke omstandigheden ook, een verzekeringsdekking te eisen of rechten aan te ontlenen. Het kan evenmin beschouwd
worden als een advies of een aanbod tot contracteren. Producten kunnen per land verschillen en niet in alle Europese landen beschikbaar zijn.
Uitsluitend de polisvoorwaarden geven een nauwkeurige, juridische bindende omschrijving van de dekking. Polisvoorwaarden zijn verkrijgbaar
op verzoek. AIG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie op dit document.
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