
Property

Tijdige uitgifte  
multinationale polis
• Contractzekerheid
• Lokale compliance
• Activiteiten van de  
 klant op elkaar  
 afgestemd
• Vroegtijdige toewijzing  
 premies
• Minder aanpassingen,  
 beperking leemtes in  
 dekking

Voordelen Property bij AIG

In onze uitgebreide en gevarieerde portefeuille vertegenwoordigen sommige sectoren uitzonderlijke groei-opportuniteiten

Financiële instellingen

Communicatie

Overheden

Infrastructuur

Pharma 
(m.u.v. zware activiteiten)

Luchthavens,  
winkelcentra, retail ...

Terrorisme

Geprefereerde Segmenten Geprefereerde Klanten

• Grote accounts - bedrijven met  
 750M USD verzekerde waarde

• Mid-Market - bedrijven met  
 verzekerde bedragen boven 50M USD

• Internationale groothandel - 
 internationale klanten die zich op de  
 Europese markt vestigen

• Multinationals

• Captive & Fronted-
programma’s

• Risico Management 
klanten

Beste oplossingen voor Property

RISICOCAPACITEIT*  
TOT MAXIMAAL

€500M

Global Risk Engineering
• Honderden AIG Property Risk 

Engineers wereldwijd.
• Gespecialiseerd in alle sectoren.
• Klanten helpen verliezen te 

vermijden en beperken.
• Klanten inzicht verstrekken in 

hun potentiële kwetsbaarheden.

Multinational Excellence
• Grote investering in technologie 

en processen om globale polis af 
te sluiten voor inceptie.

• Tools en technologie om 
risicomanagers inzicht te bieden 
in globale portefeuille.

• Zie www.aig.com/
multinationalplaybook

Property Claims Promise
Zodra de dekking is bevestigd, beloven wij binnen 7 
dagen 50% van ons aandeel (in de overeengekomen 
raming) onmiddellijk ter beschikking te stellen aan de 
polishouder. Voor:
• herstelling materiële schade
• opruimingskosten
• extra onkosten/verhoogde werkingskosten
De raming moet worden overeengekomen tussen de 
polishouder/makelaar en de AIG-schadebehandelaar 
op basis van beschikbare informatie. Deze betaling 
gebeurt op niet-toegewezen basis.

Hoe kunnen we 
u helpen?
 WINNING WITH AIG
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* Risicocapaciteit: enkel ter informatie - elk dossier wordt geval per geval onderschreven


