Hoe kunnen we
u helpen?

Directors & Officers (D&O)

WINNING WITH AIG

Beste oplossingen voor Bestuurdersaansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid
voor pensioenfondsen
Arbeidspraktijken
aansprakelijkheid
Misdrijven
Publiek aanbod
van effecten

Zeer breed niets ‘te moeilijk’

PRIVATE
ONDERNEMINGEN

Ondernemingen in alle
industriële sectoren van
alle formaten
Primair en meer

PUBLIEKE
ONDERNEMINGEN

Side A

OPGELET
• I ndividuele misdrijven
• Initiële openbare
aanbiedingen in de VS

BusinessGuard Corporate
Pakket voor aansprakelijkheids
management voor privébedrijven,
partnerschappen en non-profits

BusinessGuard
D&O-bescherming voor
Amerikaanse en buitenlandse
beursgenoteerde bedrijven
•

 lanten met grondige kennis
K
van hun D&O risico’s

•

Klanten die veel communiceren
met investeerders

•

Klanten proactief op
bestuursniveau met betrekking
tot opkomende risico’s

Voordelen Bestuurdersaansprakelijkheid bij AIG

Claims Excellence

Expertise in onderschrijven

Best In Class Protection

Multinationale voetafdruk

• Uitmuntende grondige
behandeling van claims inzake
managementaansprakelijkheid.

• Al 100 jaar ervaring in het
onderschrijven van D&O polissen voor
diverse klanten.

• Onze D&O-bescherming blijven
verbeteren om in te spelen op
veranderende context.

• Wereldwijd kunnen D&O polissen
onderschreven worden voor klanten
met overzeese activiteiten.

• Ongeacht welke D&O schade de klant
heeft, we hebben al iets gelijkaardigs
gezien!

• Ervaring in het adviseren van
potentiële management
aansprakelijkheden en hoe de klant
zich er tegen kan beschermen.

• Ondersteuning van een globaal
netwerk van D&O-onderschrijvers en
claimsbehandelaars om klanten lokaal
van dienst te zijn.
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