
Beste oplossingen voor Crisis Solutions

Geprefereerde Klanten

Ondernemingen van ALLE 
formaten: KMO’s  
tot multinationals

ALLE industriële sectoren

Particulieren en gezinnen

Uitstekende skills voor 
klanten in een vijandige en 
gecompromitteerde omgeving: 
bv. NGO’s, media, multinationals

Actieve aanvaller

Terroristische daad

Aanval

Chantage

Burgerlijke onrust

Deprivatie (ontzegging 
van toegang)

Detentie

Radicalisering van het 
personeelsbestand

Sabotage

Stalking

Bedreiging

Menselijke ramp

Natuurlijke catastrofe

en nog veel meer

Verdwijning

Noodrepatriëring

Oneerlijkheid van 
werknemers

Afpersing

Kaping

Gijzelingscrisis

Ontvoering

Voordelen Crisis Solutions bij AIG

Crisis Solutions
Hoe kunnen we 
u helpen?
 WINNING WITH AIG

Jarenlange ervaring
Met meer dan 40 jaar 
 ervaring in crisis
management en 
Kidnap and Ransom
verzekeringen wereldwijd, 
beschikken we op deze 
markt over een van de 
meest toonaangevende 
underwriters en 
schadebehandelaars. 
Daarnaast hebben we 
de grootste portefeuille 
met commerciële klanten 
van alle verzekeraars 
opgebouwd.

Lokale expertise
Ons Crisis Solutions team 
is gevestigd in meerdere 
AIGvestigingen over de 
hele wereld. Dit betekent 
dat we onze klanten 
kunnen ondersteunen met 
kennis en expertise over 
de lokale markt, ongeacht 
waar ze gevestigd zijn en 
waar ze eventueel naar 
toe gaan.

Globale respons
Onze globale 
responspartner heeft het 
grootste responsteam in 
de sector, dat is gevestigd 
in 16 strategische centra 
wereldwijd. Dit betekent 
dat we onmiddellijk 
experts ter beschikking 
kunnen stellen, ongeacht 
de industriële sector, 
operationele omgeving of 
crisiscomplexiteit, waar 
onze klanten onze hulp 
nodig hebben.

Interne consultancy
Onze interne 
veiligheidsconsultants 
werken nauw samen met 
onze underwriters en 
de stakeholders van de 
klanten als contactpunt 
voor vragen, advies of 
begeleiding op het gebied 
van veiligheid. Tevens 
kunnen zij, zowel direct als 
via ons verkopersnetwerk, 
opleidingen organiseren 
rondom veiligheidsrisico’s.

Tools voor crisis
management
Onze tools en 
preventiediensten 
waaronder onze gratis 
Travel Assistanceapp en 
GlobalWatch, ons online 
portaal voor nationale 
en veiligheidsrisico’s, 
helpen het risico op 
verliezen voor klanten 
beperken door extra 
dekkingsniveaus toe te 
voegen aan binnenlandse 
en buitenlandse 
programma’s.

Product
opportuniteit
Ons innovatieve 
productaanbod dekt een 
uitzonderlijk ruim gamma 
van veiligheidsdreigingen 
die een impact kunnen 
hebben op de mensen, 
de activiteiten, het merk 
of de reputatie van 
onze klanten. Dit biedt 
enorme opportuniteiten 
voor makelaars om een 
opkomend probleem 
en de zorgplicht voor 
klanten van alle formaten 
en sectoren snel aan te 
pakken.
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