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AIG Travel
Assistance App
Met de verbeterde  AIG Travel Assistance 
mobile app, beschikbaar voor Apple en 
Androidapparaten, hebben reizigers ten 
allen tijden informatie op zak om risico’s 
te vermijden.  Of het nu is voor, tijdens 
of bij terugkeer van de reis, de assistance 
app, bedoeld voor de verzekerden,  
biedt gemakkelijk toegang tot diep- 
gaande informatie aangaande reizen, 
veiligheids- en gezondheidsinformatie 
24/7/365.

Download hier 

Infectieziekte
dekking 
Met betrekking tot pandemieën en 
andere infectieziekten, heeft AIG een 
specifieke dekking omtrent infectie- 
ziektes toegevoegd  in de  Core module 
van de Group+ BTA verzekering (zie de 
waarborgen in 2B).

Tools

Werkgevers hebben een zorgplicht 
ten opzichte van hun werknemers. 
De werkgever dient ervoor  te zorgen 
dat de werknemers 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 AIG 
Travel Assistance website en mobile 
app voorzien een hele reeks diensten voor 
reizigers en de informatie die ze nodig hebben 
vóór, tijdens en na hun reis. Deze bevatten  
onder meer: landenverslagen, travel alerts en 
opleidingen over bewust reizen.

www.aig.be/travelguard

Plus

Assured

Core

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

Dekking
Group+ BTA is een ruime polis die u de mogelijkheid biedt om 
uw dekking aan te passen door te kiezen uit drie beschermings-
niveaus. Deze verzekering is ontwikkeld, rekening houdend met 
alle trends en ontwikkelingen, alsook met pandemieën. In dit 
opzicht en binnen de perken van de polis, kunnen de medische 
kosten en annulering door ziekte ten gevolge van een pandemie 
gedekt worden in een aantal gevallen. We hebben er ook 
voor gezorgd dat onze polissen overzichtelijk en makkelijk te  
begrijpen zijn, door gebruik te maken van een vereenvoudig-
de lay-out en duidelijke icoontjes, met de bedoeling dat u uw  
dekking optimaal kunt benutten. 

Drie dekkingsniveaus:

Onmisbare dekking voor reizen in het buitenland, 
met focus op medische kosten, repatriëring en 
bescherming op het vlak van persoonlijke
aansprakelijkheid.

Breidt onze Core-bescherming uit met dekkingen 
zoals juridische kosten, diefstal van geld en 
bagage.

Omvat dekking voor meer extreme en onge- 
bruikelijke gebeurtenissen zoals kidnapping, 
natuurrampen en politieke risico’s.

Bijstand
24-uurs bijstand beschikbaar voor medische noodgevallen, 
reis- en veiligheidsproblemen voor, tijdens en na de reis.

Wij leveren 24/7 uitgebreide medische diensten 
aan onze klanten.

Wij helpen bij het oplossen van reisproblemen, 
zoals vluchtvertragingen of verloren en gestolen 
bagage.

We reageren op kleine beveiligingsincidenten 
tot levensbedreigende gebeurtenissen.

Reis

Veiligheid

Medisch

Dekking
Flexibele modulaire opties

Schade
Responsief en ondersteunend

Bijstand
Routine en noodgeval

Tools
Voorbereiding en bewustzijn
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Waarborgen
Deze brochure biedt slechts een samenvatting van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en de  
bijzondere voorwaarden (“polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen en  
uitsluitingen. Het is noodzakelijk om deze grondig door te nemen voor het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst. 

CORE MODULE 

1.  PERSOONLIJKE ONGEVALLEN 
1.1. Overlijden en Blijvende Invaliditeit door een ongeval 25.000 – 250.000
1.1. Uitbreidingen 
1.2.1.  Dekkingen voor overlevenden van een ongeval 
1.2.1.1.   Dekking voor cosmetische chirurgie, protheses, psychologische behandeling en rolstoel
 Cosmetische chirurgie 10.000
 Prostheses  10.000
 Psychologische behandeling  10.000
 Rolstoel 1.500
1.2.1.2.   Dekkingen voor huishoudelijke hulp en voor woning- en autoaanpassing 
 Dekking voor huishoudelijke hulp 5% van het Verzekerd Kapitaal 1.1. tot  maximaal 10.000 
 Dekking voor woning- en autoaanpassing 10.000
1.2.1.3.  Dekking voor ziekenhuisopname, onkosten van ziekenhuisbezoekers en coma 
 Dekking voor ziekenhuisopname (F) 50/dag
 Dekking voor onkosten van ziekenhuisbezoekers 250/bezoek en tot 2.500 voor alle bezoeken
 Dekking voor coma (F) 100/dag
1.2.1.4.  Specifieke Letsels 
 Derdegraads Brandwonden 

Zie sectie 1.2.1.4 van de Algemene Voorwaarden Gelaatslittekens  
 Botbreuken 
1.2.1.5.  Dekking voor Seksueel Geweld en Misdadige Aanval  
 Dekking voor Psychologische zorg 5.000
 Dekking voor Ziekenhuisbezoekers   3.500
 Dekking voor Tests op infectieziekten of virussen 1.500
1.2.2.  Dekkingen voor gezinszorg 
1.2.2.1.  Uitvaartkosten, aanvullende betaling voor kinderen ten laste , aanvullende betaling bij gezamenlijk
 geleden rampen, kosten voor kinderopvang, betaling van onderwijskosten voor kinderen ten laste, 
 dekking voor overlevende ouderen, dekking voor opleiding van de partner en executeurskosten  
 Uitvaartkosten 7.500
 Aanvullende betaling voor kinderen ten laste 5% van het Verzekerd Kapitaal 1.1. met een min 5.000/kind 
  en max 50.000 voor alle kinderen
 Aanvullende betaling bij gezamenlijk geleden rampen 10% van het Verzekerd Kapitaal 1.1. met een min 10.000/kind 
  en max 100.000 voor alle kinderen
 Kosten voor kinderopvang 2.750/kind ten laste/maand
 Betaling van onderwijskosten voor kinderen ten laste  5.000/kind ten laste
 Dekking voor overlevende ouderen 2.100/maand
 Dekking voor opleiding van de partner 2.500/jaar
 Executeurskosten 1.000
1.2.2.2.  Verlamming van partner en kinderen, onafhankelijk financieel advies en omscholingskosten voor partners 
 Verlamming van de partner en/of kinderen ten laste Paraplegie/Hemiplegie: (F) 50.000/persoon 
  Triplegie: (F) 75.000/persoon
  Quadriplegie: (F) 100.000/persoon
 Onafhankelijk financieel advies 2.000
 Omscholingskosten voor partners  7.500
1.2.3.  Veranderingen op de werkplaats en aanpassingskosten 
 Kosten voor tijdelijk vervangend personeel 3.000
 Wervingskosten 10.000
 Omscholingskosten 7.500
 Kosten voor werkplekaanpassing 10.000

2.A.  MEDISCHE KOSTEN 
2.A.1.  Waarborg  Reële kosten
2.A.2.  Uitbreidingen 
 Uitkering bij ziekenhuisopname (F) 50/dag
 Herstel na ziekenhuisopname (F) 50/dag 
 Verdere medische behandeling in het thuisland 
 Gelimiteerd tot RIZIV - Max 12 maanden na terugkeer 25.000
 Spoedeisende tandheelkundige kosten 500 

2.B.  GESPECIFIEERDE INFECTIEZIEKTE 
2.B.1. Waarborgen 
 Quarantaine in het thuisland bij terugkeer van de zakenreis (F) 500
 Quarantaine in het buitenland  (F) 50/dag
 Repatriëring door de overheid 500
 Bill protection – Wachttijd van 14 dagen  (F) 250/week gedurende max. 12 weken



4 / 6

Group +

Business Travel Accident
Tel. +32 2 739 96 20

contact.be@aig.com | www.aig.be

CORE MODULE |  vervolg 

3.  REPATRIËRING EN DRINGENDE REISKOSTEN
3.1.  Waarborg Reële kosten
3.2. Uitbreidingen 
 Uitvaartkosten 7.500
 Repatriëring van het stoffelijk overschot en vervoer van bagage na overlijden Reële kosten
 Familiebezoek 10.000
 Opvang van huisdieren  300

4.  PERSOONLIJKE AANSPRAKELIJKHEID           
4.1.  Waarborg (limiet per polis per jaar) 5.000.000
4.2.  Uitbreidingen 
 Uitkering voor aanwezigheid bij de rechtszaak 5.000

5. REISANNULERING
5.1.  Waarborg 2.500 – 10.000

6.  ONDERBREKING OF AANPASSING VAN EEN REIS
6.1.  Waarborg 2.500 – 7.500

PLUS MODULE

7.  JURIDISCHE KOSTEN 
7.1.  Waarborg  10.000
7.3. Uitbreidingen 
 Wettelijke gevangenneming 10.000
 Borgsom (voorschot borgtocht) 50.000
 Aanwezigheid bij de rechtszaak 1.000

8.  BAGAGE
8.1.  Waarborg 2.500 – 10.000
8.2.  Uitbreidingen 
 Verloren Sleutels 250/set sleutels en tot 750/schadegeval 
 Vervanging van Reisdocumenten       1.000
 Vertraging van bagage (franchise van 4 uren) 1.500
 Verlies van bagage na lichamelijk letsel    Zie 8.1

9.  VERLIES VAN GELD
9.1.  Waarborg 1.500
9.2. Uitbreidingen 
 Diefstal van buitenlandse valuta 120 uur tot 250

10.  REISONGEMAKKEN
10.1.  Reisvertraging, reële kosten tot 250 EUR/4u vertraging  1.000
10.2. Waarborg 
 Overboekte vlucht (vrijstelling  van 4 uren) 500
 Beëindiging van tewerkstelling 10.000

11.  EIGEN RISICO VAN EEN HUURWAGEN
11.1.  Waarborg - Gelimiteerd tot 25.000 EUR per polis per jaar 1.000

ASSURED MODULE

12.  KAPING
12.1.  Dagvergoeding van 500 EUR 20.000

13.  KIDNAPPING, LOSGELD AND AFPERSING
13.1.  Waarborg 500.000

14.  CRISISBEHEER
14.1.  Waarborg - Limiet per polis per jaar 50.000

15.  OPSPORING EN REDDING
15.1.  Waarborg Reële kosten

16.  EVACUATIE BIJ POLITIEKE RISICO’S EN NATUURRAMPEN
16.1.  Waarborg (max 14 dagen) Reële kosten



5 / 6

Group +

Business Travel Accident
Tel. +32 2 739 96 20

contact.be@aig.com | www.aig.be

Belangrijkste uitsluitingen:
• Letsel dat een verzekerde zichzelf opzettelijk heeft toegebracht, zelfmoord of poging tot zelfmoord door een verzekerde. 
• Training voor en deelname aan beroepssporten (waarbij de inkomsten als sporter 40% van het totale jaarinkomen van de 
 VERZEKERDE overschrijdt) van welke aard ook. 
• Opzettelijke handelingen van de VERZEKERINGSNEMER, een VERZEKERDE of een begunstigde.
• Een VERZEKERDE die tegen het advies van een geneesheer in reist.

Deze brochure biedt slechts een samenvatting van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en 
de bijzondere voorwaarden (“polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen 
en uitsluitingen. Het is noodzakelijk om deze grondig door te nemen voor het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst.



Dit is een reclame van AIG Europe S.A., 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, 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.
De inhoud van deze reclame dient enkel voor informatieve doeleinden en kan in geen geval beschouwd worden als een advies of een aanbod tot contracteren en 
kan niet ingeroepen worden om dekking te eisen of AIG aansprakelijk te stellen. Uitsluitend de polisvoorwaarden - verkrijgbaar op verzoek - geven een juridische 
bindende omschrijving van de dekking.

AIG_A&H  |  G+ BTA 2022_NL -         1.0

www.aig.be

Belangrijke informatie 
Voor een offerte en de algemene en bijzondere voorwaarden kan de verzekeringnemer contact opnemen met de makelaar. 
Behoudens andersluidende bepaling in de polisvoorwaarden, wordt de verzekeringsovereenkomst in principe gesloten voor een 
duurtijd van een jaar en wordt van rechtswege stilzwijgend hernieuwd voor opeenvolgende periodes van één jaar. 

Indien de verzekeringnemer in België gevestigd is, zullen de precontractuele betrekkingen tussen de verzekeraar, de 
verzekeringnemer en de verzekeringsovereenkomst beheerst worden door het Belgisch recht en zijn de Belgische rechtbanken 
bevoegd bij geschillen, tenzij de polisvoorwaarden anders bepalen. 

Voor klachten kan u zich richten tot: 
AIG Europe S.A., (Belgisch bijkantoor) 
Pleinlaan 11, 1050 Brussel 
e-mail: belgium.complaints@aig.com 
tel: 02 739 96 90 
met vermelding van het polisnummer, het nummer van het schadedossier en, indien mogelijk, de naam van de contactpersoon 
bij de verzekeraar. 

Voor klachten i.v.m. verzekeringsovereenkomsten naar Belgisch recht, kan u zich ook richten tot: Ombudsman van de Verzekeringen 
de Meeus-square 35, 1000 Brussel 
tel: 02 547 5871 
e-mail: info@ombudsman.as. 
www.ombudsman.as. 
Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan uw recht om een gerechtelijke procedure op te starten. 

De inhoud van deze brochure dient enkel voor informatieve en publicitaire 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. Producten kunnen per land verschillen en niet in alle Europese landen beschikbaar zijn. 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. AIG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden 
door het gebruik van de informatie in deze brochure.


