
K&R
Kidnapning og løsepenge

Forsikring  
med danske  
krisekonsulenter

Organisationer og virksomheder har både en moralsk og juridisk 
forpligtelse for efter bedste evne, at sikre deres medarbejderes sikkerhed 
– uanset hvor i verden de driver virksomhed. En virksomheds manglende
evne til at leve op til denne omsorgspligt kan medføre alvorlig skade på
virksomhedens omdømme og medarbejdernes sikkerhed

Hos AIG anerkender vi, at vores kunder står over for et tiltagende bredt  
og komplekst trusselsbillede. Det er grunden til, at vores K&R-forsikrings-
produkt ikke kun fokuserer på traditionel kidnapning, men også på 
bredere problemstillinger, som vores kunder kan komme ud for, lige fra 
kompleks cyber-afpresning, forsvinding eller tilbageholdelsessituationer 
til et ”simpelt” overfald ved en hæveautomat.

Samtidig tilbyder AIG skræddersyede sikkerhedsløsninger og rådgivning, 
der gør det muligt for kunderne at implementere deres egne risikore-
ducerende og forebyggende strategier i samarbejde med vores 
foretrukne tredjepartskrisekonsulenter fra NYA, som også har danske 
konsulenter ansat.

Dækning (fleksibel):

•Kidnapning

•Afpresning

•Tilbageholdelse

•Trussel

•Forsvinding

•Ekspreskidnapning

•Politisk evakuering og hjemsendelse

•Gidselkrise

•Overfald

Dækningsstruktur:
Separat forsikringssum for hver forsikringsbegivenhed og  –dækning

Selvrisiko: 
Ingen

Territorium: 
Hele verden

Konsulentomkostninger: 
Ubegrænset; der udsendes op til fire konsulenter ved hver aktivering
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American International Group, Inc. (AIG) er et af verdens førende forsikringsselskaber. AIG er grundlagt 1919 og tilbyder i dag skade- og livsforsikring, pension og andre finansielle 
services i mere end 80 land 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 findes 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. Forsikring-sprodukter 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. Oplysninger i dette materiale 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 35 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.


