
Beste oplossingen voor Beroepsaansprakelijkheid

Voordelen Beroepsaansprakelijkheid bij AIG

Beroepsaansprakelijkheid

Zeer breed
professioneel

aansprakelijkheids- 
 bereidheid van 

traditionele klassen 
tot technologische

blootstelling. 
(zie links)

OPGELET
Managementconsultants 
(Marketing, Business Development, 
Training)

IT / Technologie

Advocaten

HR-diensten

Beroepsverenigingen

Technische consultancy

PR-consultancy

•  Inspecteurs
• Taxateurs
• Medisch

De meeste bedrijven  
met een sterk 
risicobeheer.

Klantsegmenten van 
alle formaten: van 

individuele personen tot 
grote multidisciplinaire 

ondernemingen.

Complexiteit managen
• Uitmuntende vaardigheden om 

klanten dekking te verlenen op maat 
van complexe behoeften.

• Van specifieke contractlimieten 
tot voorgeschreven 
kennisgevingsprocedures.

Multinationaal
• We kunnen over de hele 

wereld lokale polissen voor 
Beroepsaansprakelijkheid uitgeven.

• Sterke bedrijfsretentie dankzij een 
succesvolle wereldwijde service.

Betrouwbare partner
• Brede risicobereidheid en langdurige 

marktaanwezigheid.
• Een waardevolle en betrouwbare 

partner voor onze makelaars.
• Stabiele en consistente partner in lijn 

met evoluties op de markt.

Claims expertise
• Uiterst ervaren claimsbehandelaars in 

een hele reeks professionele sectoren.
• Lokaal uitbetalen van claims door 

onze globale voetafdruk.

Hoe kunnen we 
u helpen?
 WINNING WITH AIG
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