
Beste oplossingen voor Marine

Voordelen Marine bij AIG

Marine

Transport

Inland Marine

Marine-
aansprake  lijkheid

Specialisatie 
Marine

• Techbedrijven
…van multinationals tot KMO’s

• Importeurs
• Exporteurs

Geprefereerde Klanten

• Bevrachters• Terminaloperatoren
• Haven autoriteiten

• Infrastructuur/Project Cargo
• Uitgestelde start-up dekking (geavanceerde winstderving)

MET NAME
• Fabrikanten
• Zware industrie

Aannemers in machines en installaties

Hoe kunnen we 
u helpen?
 WINNING WITH AIG

Loss Control
• Eersteklas team van Marine 

Loss Control Engineers 
wereldwijd.

• Bestaande uit ervaren 
kapiteins die de risico’s van 
klanten identificeren en 
beperken.

Marine Captives
• Uitgebreide captive portfolio.
• Ervaren partnerschappen 

met klanten om te innoveren 
en hun totale risico kostprijs 
te beheren.

Multinationaal
• Jarenlange multinationale 

ervaring en knowhow 
in lokale behoeften van 
klanten.

• Uitgebreid globaal netwerk 
en afstemming op AIG’s 
multinational Centre of 
Excellence.

Global Average
• AIG Marine kan één Global 

Average obligatie uitgeven.

Lokaal claimsbeheer
• Ons globaal claims team 

behandelt claims ter  
plaatse - wereldwijd.

• Snelle en efficiënte 
claimsbehandeling en 
uitbetaling.
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