
Beste oplossingen voor Financiële Instellingen

Voordelen Financiële Instellingen bij AIG

Financiële Instellingen

OPGELET

• Amerikaanse 
financiële 
instellingen

• Levens-
verzekerings-
maatschappijen

Combinaties van offertes op  
maat van behoeften klant

Handgeschreven  
documenten

Bewaardiensten

Multinationale  
programma’s

Partnerschap met cliënten

Het delen van informatie

Risicoanalyse

Productgedreven

Prijsgevoeligheid

O
p 

m
aa

t
Li

gh
t T

ou
ch

Bestuurders-
aansprakelijkheid

Fraude

Beroeps-
aansprakelijkheid

Cyber

Werkgevers-
aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid 
voor pensioenfondsen

FI-expertise
• Uitgebreide expertise in Financiële 

Instellingen.
• Toegewijde experts in 

subsectoren (bv. Tier 1-banken, 
verzekeringsmaatschappijen, KMO’s).

• Grote ondersteuning voor onze 
makelaars bv. bij vergaderingen met 
klanten.

Dedicated Client Engagement
• Dedicated Client Engagement 

Manager voor Financiële Instellingen.
• Coördineert producten en diensten in 

disciplines en geografische gebieden.
• Maakt een naadloos AIG Financial 

Institutions voorstel.

Multinationaal
• Onze multinationale vaardigheden 

zijn een enorme troef in de markt.
• Maakt het voor ons mogelijk om 

oplossingen aan te bieden voor 
complexe vereisten van globale 
instellingen.

• Bv. cross class multinational 
programmes, globale claimsservices, 
regelingen voor captive fronting.

Claims
• Meerdere lokale Financial Institution 

experts.
• Ondersteund door een globaal 

netwerk van claimsexperts in 
dienst van klanten in hun lokale 
rechtsgebieden.

Banken

Verzekerings- 
maatschappijen

Privé aandelen

Vermogensbeheerders

Fondsen

Alle formaten

Wereldwijde locaties

Geprefereerde Klanten

RISICOCAPACITEIT*  
TOT MAXIMAAL

€5M 

Hoe kunnen we 
u helpen?
 WINNING WITH AIG

AIG Europe S.A. is een verzekeringsmaatschappij met Luxemburgs handelsregisternummer B 218806. Maatschappelijke zetel: 35 D avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg. AIG Europe S.A. is erkend door het Luxemburgse Ministerie van Financiën en staat onder 
toezicht van het Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, GD de Luxembourg, tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/. De Belgische vestiging is gevestigd in de Pleinlaan 11, 1050 Brussel, België. RPR Brussel -  
btw-nummer: 0692.816.659. De Belgische vestiging is geregistreerd bij de Nationale Bank van België (NBB) onder nummer 3084. De NBB is gevestigd in de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be. U vindt onze Privacy- en AssurMifid-policy op www.aig.be.
De inhoud van dit document dient enkel voor informatieve doeleinden en kan zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Er kan geen beroep op gedaan worden om, in welke omstandigheden ook, een verzekeringsdekking te eisen of rechten aan te 
ontlenen. Het kan niet worden beschouwd als advies of een offerte. Producten kunnen per land verschillen en niet in alle Europese landen beschikbaar zijn. Uitsluitend de polisvoorwaarden geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de 
dekking. Polisvoorwaarden zijn beschikbaar op verzoek. AIG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door het gebruik van dit document of de informatie in dit document. Copyright © 2019 AIG Europe S.A.

* Risicocapaciteit: enkel ter informatie - elk dossier wordt geval per geval onderschreven


