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Hoe kunnen we 
u helpen?
WINNING WITH AIG

Schadebehandeling

•  Toegewijde schadebehandelaars
•  Erkende technische schade-expertise, 

vooral in complexe en internationale 
situaties 

•  Geoptimaliseerd beheer van schades
•  Een uniek platform voor het 

herfactureren van zelfverzekerde 
schadeclaims voor Risk Management 
programma's  

Ervaring in onderschrijving Multinational 
• Een uniek AIG-netwerk in +200 rechtsgebieden
• Expertise in de implementatie van op maat 

gemaakte dekkingen die voldoen aan de lokale 
regelgeving

• Een speciale captive-eenheid die nauw met 
klanten samenwerkt om hen een alternatieve 
verzekerings- of herverzekeringsoplossing te 
bieden die aan hun verwachtingen voldoet 
(onder meer via een AIG-captive-eenheid)

• Tools en diensten beschikbaar voor Risk 
Managers en makelaars om het internationale 
programma te monitoren 

Een verzekeraar aan uw zijde

Voordelen Vloot bij AIG

Vloot

Wagenpark  (minimaal 1000 voertuigen)

Goederenvervoer (minimaal 500 voertuigen)

Korte termijn verhuur van lichte voertuigen 
(minimum 1000 voertuigen)

Verhuur op lange termijn van industriële voertuigen 
met of zonder chauffeur (minimum 500 voertuigen)

Openbaar personenvervoer (minimaal 1000 
voertuigen)

Verhuur van machines op korte, middellange en 
lange termijn (minimaal 500 voertuigen)

www.aig.be

• Een toegewijd en ervaren team, dat 
in staat is oplossingen op maat aan 
te bieden, aangepast aan de 
behoeften van uw klanten

• Gecentraliseerde onderschrijving 
voor internationale programma's  

• Tools om u beter te helpen: 
IntelliRisk, MyAIGPortal, AIG 
Prevention  

UITGESLOTEN ACTIVITEITEN DIE ALS HOOFDACTIVITEIT 
WORDEN UITGEVOERD
Taxi's, privé chauffeurs, ambulances, rijscholen, garages, 
activiteiten op luchthavens, transport van gevaarlijke 
goederen.

Wettelijke aansprakelijkheid voor 
voertuigen met:

• Een eigen risico per schadegeval 
van minimum 25.000 € voor alle 
risico's behalve openbaar 
personenvervoer minimum 
50.000 €.

• Tussenkomst van een 
herverzekeringscaptive om de 
franchises of waarborgen aan te 
passen volgens de wensen van 
de verzekerde.  




