
Beste oplossingen voor Casualty

Voordelen Casualty bij AIG

Casualty

Voedingsmiddelen en dranken
(productie, distributie)

Hernieuwbare energie

Machines en industriële apparaten
(productie, distributie, onderhoud en herstelling)

Retailers en groothandelaars

Meubilair en huishoudproducten
(productie, distributie)

Vastgoedontwikkelaars

Kleding, textiel, schoeisel,...
(productie, distributie)

Verwerkingsindustrie: 
metaal, rubber, kunststof,...

Distributie en logistiek

Telecommunicatie

Geprefereerde Klanten

Alle klanten, van KMO’s  
tot grote multinationals.

Hoe kunnen we 
u helpen?
 WINNING WITH AIG

Product recall
Onze productcontaminatieverzekering 
biedt een uitgebreide dekking bij een 
onvoorziene of opzettelijke contaminatie 
van een voedingsproduct of een 
overheidsinterventie. De verzekering 
biedt dekking voor de te maken kosten 
(terugroepingskosten, reinigingskosten, 
…), maar ook voor de financiële verliezen 
die het gevolg zijn van een contaminatie.

Captives
Onze captive divisie werkt nauw 
samen met klanten om hen een 
alternatieve verzekerings- of 
herverzekeringsoplossing aan te bieden 
die voldoet aan hun verwachtingen.

Milieuverzekering
Wij bieden een ruime waaier van 
verzekeringsoplossingen aan die 
passen bij de wensen van de klant: 
verontreigening van de eigen locatie 
of bij derden, schade gedurende het 
transport, schade aan de biodiverisiteit, 
bedrijfsstilstand, werken bij derden, 
asbestverwijdering, etc.

Multinational
Al ruim 100 jaar is AIG dé partner voor 
uitgebreide en naadloze multinationale 
verzekeringsprogramma’s. Wanneer 
bedrijven zich internationaal 
ontwikkelen, kunnen wij vertrouwen op 
een uitgebreide kennis van de lokale 
markten, een wereldwijde claims service 
en een op maat gemaakte oplossing.

Naast deze  
doelgroepen zijn wij 
steeds bereid om de 

mogelijkheden te 
onderzoeken voor andere 

types bedrijven.

GEEN MOGELIJKHEDEN VOOR
• Leveranciers van autoproducten
• Klinische onderzoeken  
 (geneesmiddelen en neutraceuticals)
• Brandbestrijding en sproeiers 
• Luchtvaart onderdelen en materialen
• Medische invasieve hulpmiddelen  
 & implantaten 
• Geneesmiddelen
• Constructie (tunnels en bruggen)
• Stellingbouw
• Bouwproducten (dakbedekking,  
 isolatie, cement, leidingen)
• Reisbureau’s
• Bouwactiviteiten
• Pretparken
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