
Milieu

Voordelen Milieu bij AIG

Fabricage:
- Papier - Elektriciteit
- Farma - Machines
- Metaal - Voedingsmiddelen
- Chemie  & dranken 
 
Bouw, civiele bouwkunde  
en afbraakprojecten

Vastgoedbeheer en transacties

Multinationale organisaties

Afvalbeheer en waterzuivering

Hernieuwbare energie

Transport en logistiek

Geprefereerde Klanten

Alle klantsegmenten met  
activiteiten op kleine schaal  

tot multinationals.

Beste oplossingen voor Milieu

RISICOCAPACITEIT*  
TOT MAXIMAAL

€50M  

EnviroPro dekt bedrijfsaansprake
lijk heid voor o.a.: milieuschade, 
saneringen, lichamelijk letsel en 
materiële schade.

• Inclusief aanvullende diensten  
om te helpen risico’s te beperken

• Verminderen van toekomstige claims 
met advies van ons gespecialiseerd 
claimsteam

• Oplossingen op maat voor specifieke 
en unieke behoeften

• Saneringskosten voor tereinen in 
eigendom of in uitbating

OPGELET

•  Mijnactiviteiten

24
EXPERT

Hoe kunnen we 
u helpen?
 WINNING WITH AIG

Ervaren team
Een gespecialiseerd, toegewijd 
team met expertise in 
multinationals, bouw, vastgoed, 
energie en meer. Ons team 
heeft het voordeel om beroep 
te kunnen doen op een 
internationaal AIG netwerk van 
meer dan 30 onderschrijvers in 
20 landen.

Toegewijd claimsteam
Onze cliënten en makelaars 
worden ondersteund door een 
toegewijd team voor Mileu 
claims. Ze zijn gespecialiseerd 
in hun domein en kunnen alle 
types van claims behandelen, 
van de kleinste tot de meest 
complexe en grote risico’s.

Crisisbeheersing
Optionele dekking: 
professionele PR consultancy 
diensten. Essentieel bij het 
helpen beschermen van de 
reputatie van een klant in 
geval van een crisis die een 
negatieve financiële impact zou 
veroorzaken.

Inhouse milieu 
consultant
AIG België beschikt over 
een in-house Senior Claims 
Consultant. De consultant 
onderzoekt en beheert 
milieutechnische documenten 
en vertaalt dit in niet-technische 
taal voor de claims beheerder. 
De consultant zoekt samen 
met de klant naar een 
adequate oplossing rekening 
houdend met hun noden en 
behoeften. Naast deze interne 
specialisatie kunnen we 
beroep doen op een vast panel 
van lokale en internationale 
milieudeskundigen.

Multinationale 
vaardigheden
Ons team heeft decennia lange 
ervaring in het aanbieden van 
globale Milieu programma’s via 
ons wereldwijd netwerk. Het 
multinationale domein kent 
voor klanten uitzonderlijke 
groei opportuniteiten.
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