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Voordelen Accident & Health bij AIG

Accident & Health

Groep Persoonlijke 
Ongevallen en 
Reisverzekeringen

Leider in “People Risk”

Persoonlijk 
ongeval

Medisch

Bijstand

Persoonlijke 
bezittingen

Terrorisme

Evacuatie

Omkoping

Ontvoering

+
Geweldpleging

Dreiging van geweld

... en nog veel meer

Geprefereerde Klanten

Group+
• Voor ‘lichamelijk letsel’ wereldwijd
• Expertise in wereldwijde veiligheid
• Reisapp en website
• Bekroonde training voorafgaand  
 aan de reis

Alle industriële sectoren 
behalve beroepssporters

Bedrijven in alle  
formaten: van ‘micro-

ondernemingen’ tot grote 
multinationals

Klaar voor regionale groei
• Lokaal toegewijd team voor 

persoonlijke ongevallen en 
reisverzekeringen.

• Sterke steun voor regionale 
makelaars met betrekking tot groei 
en klantenservice.

Expertise in onderschrijven
• Uiterst ervaren Underwriting team.
• Snelle en deskundige service.

Multinationaal
• Uitstekend multinationaal netwerk 

om GPA en GBTA-programma’s 
globaal te laten groeien.

• Grondige expertise in 
onderschrijven in uiteenlopende 
landen en rechtsgebieden.

Medische diensten
• Bijstand: wereldwijd,  

24/7 medische bijstand.
• Volledige overeenstemming van 

claims en bijstandsdiensten.

AIG-reisapp
• ‘Rode knop’ 24/7-bijstand, check-

in-app zodat werkgevers weten 
wanneer hun personeel veilig is 
aangekomen.

• Bekroonde voorlichtingstraining 
vóór de reis ter ondersteuning van 
de zorgplicht van werkgevers.

Risico’s voor mensen
• Leider in de evolutie van 

persoonlijke ongevallen -en 
reisverzekeringen door in te spelen 
op veranderende behoeften van 
klanten.

• Betreft uitbreiding van medische 
risico’s tot veiligheidsspecifieke 
‘People Risk’.

Hoe kunnen we 
u helpen?
 WINNING WITH AIG
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