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BYGGEPLADSER
“Højere bygninger, hurtigere 
offentlig transport, mere 
betagende skyline. Uanset om det 
er i Hongkong, London, Shanghai 
eller Dubai...”*

Verdens bygge- og anlægsindustri 
vokser hurtigere end nogensinde. 
AIG er et globalt kraftcenter indenfor 
denne industri, idet vi råder over 
nogle af branchens førende eksperter, 
bedste forsikringsprodukter og mest 
dedikerede skadebehandlere. 

Med et af forsikringsbranchens største 
internationale netværk tilbyder vi 
forsikringsdækning af både lokale og 
globale bygge- og anlægsprojekter. 

Vi har udviklet forsikringsprogrammer 
for nogle af verdens mest komplekse 
bygge- og anlægsprojekter, lige 
fra opførelse af kernereaktorer til 
raffinaderier, fra naturgasanlæg 
til højhastighedsjernbaner. Denne 
brochure giver eksempler på vores 
eksertise og risikoappetit, men er ikke 
udtømmende. 

Hamad International Airport  
i Qatar, som er verdens 20.  
travleste lufthavn, åbnede  
i april 2014

*Fra “Construction Goes Global”: sponsoreret af AIG

HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT-PROJEKTET: FORSIKRET AF AIG
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ET GLOBALT 
KRAFTCENTER 
Vores undersøgelser viser, hvor vigtigt 
det er for kunder og forsikringsmæglere 
at have et stærkt og pålideligt, og 
ikke mindst globalt anerkendt og - 
funderet forsikringsselskab bag deres 
bygge- og anlægsprojekter. Vi er en 
af verdens største forsikringsudbydere, 
og forsikrer internationale kunder og 
globale bygge- og anlægsprojekter 
gennem et af de mest veludviklede 
forsikringsnetværk i verden.

AIG-brandet er respekteret blandt 
vores samarbejdspartnere og kunder, 
fordi vi leverer forsikringsprodukter 
og –løsninger af høj kvalitet, og 
imødekommer kundernes endelige 
behov. Derfor var matchet perfekt, 
da vi annoncerede vores historiske 
fem og et halvt års aftale med New 
Zealand Rugby Union i 2013, herunder 
sponsorering af de legendariske 
All Blacks – det mest succesfulde 
rugbyhold gennem tiderne.

All Blacks: AIG’s 
sponsorering af tidernes 
mest succesfulde rugbyhold

NEW ZEALANDS ALL BLACKS: SPONSORERET AF AIG
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GLOBAL EKSPERTISE
Vi råder over enestående ekspertise 
indenfor forsikring af bygge- og 
anlægsprojekter. Vi har forsikret 
nogle af verdens største og mest 
udfordrendende byggeprojekter - 
bl.a. dem der er fremhævet i denne 
brochure. 

Nogle af verdens største byggefirmaer 
afhænger af vores globale underwriting-
team mht. at vurdere bygge- og 
anlægsprojekters kvalitet og konsolitet. 
Vores globale risikoingeniører har 
risikorådgivet bygge- og anlægskunder 
i hele verden, og vores Construction 
Advisory Boards, som vi regelmæssigt 
stiller til rådighed i hele Europa, er 
værdifulde fora for ledere indenfor 
bygge- og anlægsindustrien.

Dulles-metroens 23 mil strækning 
i Washington D.C. er en af 
de længste metrostrækninger 
nogensinde opført i USA

DULLES’ METROPROJEKT: FORSIKRET AF AIG
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AIG har igennem årtier afdækket 
bygge- og anlægsprojekter med afsæt 
i kundernes behov. Vi tilbyder nogle 
af branchens største forsikringssummer 
indenfor all risk-, ansvar- og 
marineforsikring, samt projekt- 
og miljøansvarsforsikring.  

I mellemtiden vokser 
bygge- og anlægsindustrien 
globalt i et hidtil uset tempo 
og kompleksitet. AIG’s 
globale netværk betyder, 
at vi kan imødekomme 
forsikringsafdækning af 
komplekse multinationale 
projekter, der kræver 
koordination af en global 
forsikringsudbyder. Det  
betyder også, at når vores 
kunder fokuserer på nye 
markeder, er der god 
sandsynlighed for, at vi kan 
hjælpe med forsikringsafdækning  
af denne risiko via vores globale 
netværk.

Queensland Curtis LNG – 
verdens første projekt, der 
udvikler gas fra kul til  
flydende naturgas

Illustration af Nigale Bridge,  
som bliver den tredjestørste 
hængebro i Latinamerika.  
Projektet forsikres af AIG 

QUEENSLAND CURTIS LNG-PROJEKTER: FORSIKRET AF AIG

BYGGE- OG 
ANLÆGSFORSIKRING  
FRA A-Z
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Hvert bygge- og 
anlægsforsikringsprodukt vi sælger er 
understøttet af vores dygtige og erfarne 
skadeafdelinger, der altid leverer den 
fornødne ekspertise. Fx udbetaler vi 
ved storskader 50% af den estimerede 
samlede property-skade forud mhp. at 
hjælpe vores kunder med at videreføre 
driften af deres virksomhed så hurtigt 
som muligt. Vores kunder drager fordel 
af vores skadeeksperter indenfor alle 
facetter af bygge- og anlægsforsikring.

Vores uforlignelige globale 
skadenetværk betyder også, at vi 
hurtigt kan mobilisere et stort antal 
skadeeksperter i forbindelse med 
katastrofer, som fx ved oversvømmelser 
eller jordskælv. Ligegyldigt om det 
handler om at gennemføre en a 
conto forudbetalinger eller mobilisere 
leverandører og eksperter, er vi fuldt 
fokuseret på at hjælpe vores kunder med 
at genopbygge og genoptage deres 
forretningsaktiviteter hurtigst muligt.

Den nye “kapsel” til resterne af 
Chernobyl-anlægget vil beskytte 
det omkringliggende miljø mod 
radioaktiv stråling 100 år frem

CHERNOBYLS NYE INDESLUTNINGSPROJEKT: FORSIKRET AF AIG

VORES  
SKADEBEHANDLING



American International Group, Inc. (AIG) er et af verdens førende forsikringsselskaber med kunder i mere end 100 
lande og jurisdiktioner. På verdensplan har AIG et af de bedst dækkende skadeforsikringsnetværk til betjening af 
erhvervsvirksomheder, institutionelle kunder og privatpersoner.

Yderligere information om AIG kan finds på www.aig.dk |  YouTube: www.youtube.com/aig |  Twitter: @AIGemea |  
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/aig

American International Group, Inc’s globale skadeforsikrings- og anden forsikringsvirksomhed markedsføres under navnet 
AIG. For yderligere information henvises til vores hjemmeside på www.aig.dk. Forsikringsprodukter og ydelser tegnes 
og tilbydes af datterselskaber og affilierede selskaber i American International Group, Inc. I Europa er den 
vigtigste forsikringsgiver AIG Europe S.A. AIG i Danmark er en filial af AIG Europe S.A. Disse oplysninger er kun at 
betragte som generel information. Ikke alle forsikringsprodukter og ydelser er tilgængelige i alle lande, og 
forsikringsdækningen vil være afhængig af de faktiske forsikringsbetingelser, der er angivet i forsikringsaftalen. Visse 
forsikringsprodukter og ydelser kan blive leveret af uafhængige samarbejdspartnere. Forsikringsprodukter distribueres i 
nogle tilfælde af affilierede selskaber eller uafhængig samarbejdspartnere.

AIG Europe S.A. er et forsikringsselskab med R.C.S. Luxembourg nummer B 218806. AIG Europe S.A. har 
hovedkontor på adressen D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg. AIG Europe, dansk filial af AIG 
Europe S.A., Luxembourg, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 39475723. Telefonnummer 
(+45) 91375300. Faxnummer (+45) 33732400.

www.aig.dk

AIG
Osvald Helmuths Vej 4 
DK-2000 Frederiksberg
Tel: (+45) 9137 5300 
Fax: (+45) 3311 3340 
Email: aigdk@aig.com
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