
 
 

 

 

Belangrijkste Kenmerken 
 
Uitgebreide Zakelijke Reisverzekering:  
• Collectieve Ongevallenverzekering 
• Medische kosten in het buitenland en in het land van woonplaats  
• Medische hulpverzekering en Reishulpverlening 
• Reisannulering en onderbreking  
• Persoonlijke bezittingen en zakelijke uitrusting  
• Persoonlijke aansprakelijkheid 
• Rechtsbijstand  
• Ontvoering, kaping en gijzeling 
• Politieke evacuatie en Crisisbescherming 
• 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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Medische kosten & Medische Hulpverlening  
 

Medische kosten  

In het buitenland: inclusief lokaal medisch transport en buitenlandse reiskosten gemaakte kosten, tot 365 dagen na 
ongeval 

In land van woonplaats: medische kosten gemaakt met als doel een in het 
buitenland begonnen medische behandeling voort te zetten 

tot € 25.000,00 

 
Medische hulpverlening   
Rechtstreekse betaling van medische kosten inclusief 
Medische (door)verwijzing naar een geschikt ziekenhuis, arts of tandarts inclusief 
Medisch transport inclusief 
Toezicht op klinische toestand en informeren familie inclusief 
Sturen van een arts of medisch team om vast te stellen welke maatregelen 
genomen moeten worden en te nemen 

inclusief 

Opsturen van medicatie, contactlenzen, brillen(glazen), bloed of medische 
apparatuur 

inclusief 

Repatriëring van verzekerde en verzekerde medereizigers naar de woonplaats 
of nabijgelegen ziekenhuis 

inclusief 

Accommodatie verzekerde en verzekerde medereizigers indien repatriëring en 
ziekenhuisopname geen opties zijn 

inclusief 

Overkomst van een familielid welke naar verzekerde reist en bij verzekerde blijft  inclusief 
Opsporing- en reddingskosten Tot € 25.000,00 
Repatriëring van het stoffelijk overschot inclusief 
Begrafenis- of crematiekosten Tot € 7.500,00 
 
 

Reishulpverlening 
 
Vervroegde terugkeer in geval van levensbedreigende ziekte of overlijden van 
een familielid van verzekerde of zijn/haar partner of belangrijke schade aan 
onroerende zaken van verzekerde 

gemaakte kosten 

Communicatie van belangrijke berichten aan familie en zakenpartners in geval 
van noodsituaties 

gemaakte kosten 

Reisadvies ter voorbereiding van een zakenreis inclusief 
(Door)verwijzing naar een ambassade, consulaat of advocaat in geval van een 
noodsituatie 

inclusief 

Opsporen en vervangen van verloren documenten en bagage inclusief 
Voorschot contant geld in geval van gestolen geld of geldswaarden inclusief 
Regelen van voortzetting van de reis in geval van onvoorzien oponthoud inclusief 
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Reisannulering- en onderbreking 
 
Reisannulering tot € 10.000,00 
Reisonderbreking tot € 10.000,00 
Reiswijziging tot € 10.000,00 
Reisverlenging tot € 10.000,00 
Reisvertraging tot € 1.500,00 
 

Persoonlijke bezittingen en zakelijke uitrusting 
 
Verlies, diefstal of beschadiging vervangings- of reparatiekosten van 
persoonlijke eigendommen en zakelijke uitrusting 

tot € 7.500,00 

Bagagevertraging Vervanging van persoonlijke eigendommen in geval van 
meer dan 4 uur vertraging van heen-, tussen of terugvluchten 

tot € 1.500,00 

Reis- en identiteitsdocumenten Extra reis- en verblijfskosten in geval van 
vervanging van verloren, beschadigde of gestolen documenten 

tot €2.500,00 

Contanten, waardevolle documenten en SIM Kaarten diefstal of frauduleus 
gebruik 

tot €2.500,00 

 
 
Persoonlijke aansprakelijkheid 
 
Wettelijke aansprakelijkheid inclusief kosten van verweer tot € 5.000.000,00 per 

verzekeringsjaar 

 
 
Rechtsbijstand 
 
Rechtsbijstand                                                                                 
Kosten van rechtsbijstand voor verhaal van schade 

Tot € 15.000,00 

Hechtenis 
Kosten van (buitenlandse) rechtsbijstand in geval dat verzekerde in hechtenis 
wordt genomen of dreigt te worden genomen 

Tot € 5000,00  

Borgsom 
Borgsom in geval dat verzekerde in hechtenis wordt genomen of dreigt te 
worden genomen 

Tot € 50.000,00 

 
 

Ontvoering, Kaping en gijzeling 
 
Uitkering per 24 uur dat verzekerde een slachtoffer is geworden van ontvoering, 
kaping of gijzeling gedurende een zakenreis 

€ 400,00 per dag, tot € 20.000,00 

Advieskosten en onkosten van Crisis Adviseur tot € 125.000,00 
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Politieke evacuatie en Crisisbescherming 

Kosten van evacuatie tot € 50.000,00 per verzekeringsjaar 
Kosten van een Crisis Raadgever in geval een onvoorziene crisis leidt tot een 
levensbedreigende situatie voor verzekerde 

tot € 50.000,00 per verzekeringsjaar 

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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