
Voordelen M&A bij AIG

Claimsexpertise 
We hebben meer M&A-claims 
behandeld dan om het even welke 
andere verzekeraar (zo publiceren we 
onze inzichten in de trends van M&A-
claims regelmatig om makelaars en 
klanten te helpen). Onze M&A-klanten 
kunnen een beroep doen op één 
verzekeraar en besluitvormer die hun 
claims behandelt en afwikkelt - in 
plaats van met verschillende partijen 
te moeten samenwerken waarbij 
een MGA kan beschikken over een 
geregelde capaciteit. 

Expertise in het buitenland 
Onze M&A-teams zijn strategisch 
gevestigd over de hele wereld. 
Hierdoor weten we uit eerste hand 
wat de lokale omstandigheden en 
vereisten zijn en beschikken we over 
alle vereiste skills om wereldwijd 
lokale polissen af te sluiten en claims 
uit te betalen. Onze ecologische 
voetafdruk is een grote troef op 
de markt (vooral van belang voor 
multinationals) die niet alle M&A-
maatschappijen kunnen aanbieden. 

Marktkennis 
Ons M&A-verzekeringsteam in Benelux 
telt verschillende doorgewinterde 
Underwriters met vele jaren 
praktijkervaring op de markt. Makelaars 
zullen zien dat wij als geen ander op de 
hoogte zijn van de complexiteit, vereisten 
en deadlines, en beschikken over de 
praktijkervaring en skills om tijdige en 
doeltreffende oplossingen aan te bieden. 

Duurzaamheid en stabiliteit 
De jarenlange aanwezigheid van AIG 
op de M&A-markt wordt gestoeld door 
sterke en uiteenlopende multilinerskills 
waardoor we in dit domein al meer dan 20 
jaar actief zijn. De duurzaamheid van de 
monoliners die recent hun intrede hebben 
gedaan op de markt moet nog worden 
beoordeeld in een slechte economische 
omgeving, vooral in de context van zeer 
grote uitbetalingen. 

OPGELET
• Adult entertainment 
• Flitskredieten 
• Cannabisgerelateerde  
 ondernemingen

Ruim aanbod in alle industriële sectoren 

In staat om polissen af te sluiten van € 25M tot € 5 mrd 

Van eenvoudige tot complexe polissen 

Benelux-deals, evenals landen en jurisdicties wereldwijd

Specifieke Tax Underwriting mogelijkheden

Beste oplossingen voor Fusies & Overnames

Hoe kunnen we 
u helpen?
 WINNING WITH AIG
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Fusies & Overnames (M&A -  
garanties en schadeverzekeringen)


