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Business Travel 
In een steeds competitievere wereldeconomie breiden 
meer en meer organisaties hun werkterrein uit tot 
voorbij de landsgrenzen en sturen werknemers naar 
het buitenland om te werken. Met de Group+ Business 
Travel Accident (BTA)-verzekering worden werknemers 
hierbij in elke fase ondersteund, waardoor ze zich volop 
op hun job kunnen concentreren.

Dekking
De brede en flexibele polis biedt u de 
mogelijkheid om het dekkingsniveau te 

selecteren dat u nodig heeft.

Tools
Resources die u en uw 

werknemers helpen om inzicht 
te krijgen in de risico’s waarmee 

ze in het buitenland worden 
geconfronteerd.

Bijstand
Toegang tot een wereldwijd actieve 
bijstandsdienst, 24 uur per dag en 

365 dagen per jaar.

Claims
Responsieve en ondersteunende 
dienstverlening door een zeer 

ervaren team.

In deze brochure worden enkele 
dekkingsopties beschreven die in het 
kader van de Group+ Business Travel 
Accident-verzekering worden aangeboden. 
Raadpleeg uw verzekeringsmakelaar of 
de bijzondere en algemene voorwaarden 
van uw polis voor meer informatie over de 
dekking en de dekkingsvoorwaarden en 
-modaliteiten.



Dekking
Group+ BTA is een ruime 
polis die bedrijven de 
mogelijkheid biedt om een 
dekking te kiezen conform 
hun noden en budget. Ze 
kunnen daarbij kiezen uit 
drie beschermingsniveaus. 
We hebben er ook voor 
gezorgd dat onze polissen 
overzichtelijk en makkelijk te 
begrijpen zijn. We maken 
daarvoor gebruik van een 
vereenvoudigde lay-out en 
duidelijke icoontjes, met de 
bedoeling dat onze klanten 
de mogelijkheden van hun 
dekking optimaal kunnen 
benutten.

De volgende drie 
dekkingsniveaus zijn 
beschikbaar:



Tools
Werkgevers hebben een 
zorgplicht ten opzichte 
van hun werknemers. 
Dit betekent onder meer 
dat ze ervoor moeten 
zorgen dat deze laatsten 
zich bewust zijn van de 
risico’s waaraan ze in 
het buitenland kunnen 
worden blootgesteld 
en dat ze weten hoe ze 
te werk moeten gaan 
als er zich een incident 
voordoet. Onze website 
en mobiele app over 
de bijstandsoplossingen 
vermelden een hele reeks 
diensten voor reizigers en 
de informatie die ze nodig 
hebben vóór, tijdens en na hun 
reis.

www.aig.com/travelguard

Deze informatie bestaat onder 
meer uit:

Landverslagen Opleidingen over 
bewust reizen

Travel alerts



Bijstand
Er is 24 uur per dag 
bijstand voorzien voor 
medische noodgevallen, 
reisproblemen en 
veiligheidsproblemen 
vóór, tijdens en na 
zakenreizen.

Medische 
bijstand

Reisbijstand Ondersteuning 
op vlak van de 

veiligheid



Claims 
Onze klanten komen op 
de eerste plaats. We 
doen dan ook ons uiterste 
best om claims zo vlot 
mogelijk te behandelen 
zonder dat de klanten 
daarbij voor verrassingen 
komen te staan.

Gespecialiseerde 
kennis

Vakmensen met 
ruime ervaring

Responsieve 
service



De producten en diensten worden aangeboden of verricht door dochtermaatschappijen en partners van American International Group, Inc. In 
Europa is het AIG Europe S.A. die als schadeverzekeraar optreedt. Dit document dient uitsluitend voor informatiedoeleinden. Producten en diensten 
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