
 
 

 

 

Belangrijkste Kenmerken 
 
Uitgebreide Collectieve Ongevallendekking:  
• Uitkering in geval van overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval 
• Uitgebreide Gliedertax  
• Uitkering voor familieleden die letsel oplopen in hetzelfde ongeval  
• Dekking voor bij een ongeval verloren, gestolen of beschadigde persoonlijke bezittingen 
• Dekking voor begrafenis- of crematiekosten 
• Extra uitkering in geval van paraplegie en quadriplegie 
• Een contante uitkering bij ziekenhuisopname en een verhoogde uitkering in geval van coma  
• Dekking voor kosten van essentiële aanpassingen van het huis van verzekerde 
• Dekking voor de wervingskosten ter vervanging van een medewerker die niet meer in staat is te 

werken  
• Dekking voor de omscholingskosten indien een medewerker niet meer in staat in zijn of haar huidige 

functie te vervullen 
• Geen leeftijdslimiet, alle medewerkers kunnen dekking verkrijgen 
 
Hoge Cumulatielimieten:  
• € 12.500.000,00 in geval van gebruik van elk luchtvaartuig 
• en € 12.500.000,00 in alle overige gevallen  
 
Collectieve Ongevallen 
 
Overlijden  Verzekerd bedrag 
Blijvende invaliditeit Verzekerd bedrag 
 
Aanvullende Dekkingen  
Paraplegie € 25.000,00 
Quadriplegie € 50.000,00 
Kinderen € 5.000,00 
Omscholingskosten € 10.000,00 
Vervangingskosten € 10.000,00 
Ziekenhuisopname per opname dag, maximum 365 dagen (verdubbeld in geval 
van coma) 

€ 50,00 

Cosmetische chirurgie tot € 5.000,00 
Psychologische ondersteuning tot € 5.000,00 
Persoonlijke bezittingen tot € 5.000,00 
Begrafeniskosten tot € 7.500,00 
Whiplash, % van het verzekerde bedrag tot 8% 
Veiligheidsgordel € 5.000,00 
Levensredder € 25.000,00 
Huisaanpassing tot € 5.000,00 
Partner/Kind € 25.000,00 
Littekens 5 of 10% 
Vermissing Verzekerd bedrag 
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Optionele dekkingen 

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
Uitkering per dag voor de tijdelijke totale of gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid als gevolg van een gedekt ongeval 

Verzekerd bedrag 

Gebroken botten en brandwonden 
Uitkering in geval van breuken, ontwrichtingen en brandwonden 

Verzekerd bedrag 

Medische kosten 
Inclusief medische hulpmiddelen en repatriëring 

Verzekerd bedrag 

Evenementen, bezoekers en crisisbescherming 
In geval en een ongeval (inclusief: terrorisme, sabotage, kwaadwillige 
schade, aanval, staking, rellen, burgerlijke opstand, natuurrampen, 
instorting van gebouwen, ontploffing en een ongeval in een op hol 
geslagen mensenmassa dekking voor: medische kosten, blijvende 
invaliditeit en overlijden) 
Evenementen en Tentoonstellingen 
Verzekerde som voor elke deelnemer 

€ 50.000,00 

Bezoekers en Klanten 
Verzekerde som voor elke bezoeker van het terrein van 
verzekeringnemer 

€ 50.000,00 

Crisisbeperking 
De vergoedingen en kosten voor Crisisbeperking 

tot € 50.000,00 

ALGEMEEN CONTACT AIG :  
AIG Europe S.A. (Nederlands bijkantoor) 
K.P. van de Mandelelaan 50  
3062 MB Rotterdam  
Tel +31 (0) 10 453 54 55  

UNDERWRITING CONTACT:  
Accident & Health Afdeling  
Voor vragen inzake acceptatie 
+31 (0) 10 453 54 86 / +31 (0) 10 453 56 27

De dekking wordt verleend door AIG Europe S.A. (Nederlands bijkantoor). Dit document dient enkel voor informatieve doeleinden. Er kan 
geen beroep op gedaan worden om, in welke omstandigheden ook, een verzekeringsdekking te eisen. Het product kan per rechtsgebied 
verschillen en is niet in alle Europese landen beschikbaar. Uitsluitend de polisvoorwaarden geven een nauwkeurige, juridische bindende 
omschrijving van de dekking. Polisvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij uw makelaar of assurantietussenpersoon of bij AIG Europe S.A. 
(Nederlands bijkantoor). 
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