Produktprofil
Property Performance

Property Performance er AIG’s high end property-forsikring til mellemstore og store
virksomheder med en høj profil indenfor implementerede risikoforanstaltninger og generel
risikostyring. Den giver store fordele til vores mæglerpartnere og kunder, idet kundernes
forretningsmæssige driftssikkerhed kan sikres i særlig høj grad, hvilket igen forbedrer
mæglernes forretningsmuligheder.
Dækning

Målgruppe

• All Risks property-dækning
• Omfattende samlet dækning, herunder fuld
dækning ved indbrud og tyveri
• Reparation og genoprettelse til fuld værdi, ingen
underforsikringsklausul
• Driftstab dækkes på grundlag af enten
bruttofortjeneste eller bruttoindtjening, alt efter hvad
der er mest fordelagtigt for kunden

• Mellemstore og store kunder med et højt niveau af
risikostyring og implementering af
risikonedbringende tiltag
• Kombineret property-forsikringssum på over
DKK 200.000.000
• Kombineret property-præmie over DKK 150.000
• Uanset om kundens forsikringsbehov er lokale,
multinationale eller globale, forpligter vi os til at
hjælpe med at opretholde driften

Tillægsdækninger

Tillægsydelser

Vi vil specielt fremhæve:
• Cyber-dækning: Dækning af data, der går tabt som
følge af uautoriseret adgang, virus og/eller “denial
of service”- angreb
• Førstepartsomkostninger til miljøoprydning:
forsikredes omkostninger til oprensning af
forurening fra jord eller vand på et dækket område
efter en hændelse, der er omfattet af forsikringen
• Nedbrud af maskineri og andet udstyr, herunder
elektriske og mekaniske enheder samt computere
• “Grøn” opgradering, herunder udgifter til reparation
og genopbygning af beskadiget ejendom med
miljøvenlige materialer, som er certificeret som
værende miljørigtige
• Fuld tyveridækning

• Vores 100% løsning giver kunderne fordelen ved at
have den fulde property-forsikring på én police i ét
forsikringsselskab
• Altid adgang til AIG’s specialiserede underwritingekspertise
• Garanti for hjælp: Et hold af vores skadeeksperter
står altid klar, hvis behovet skulle opstå
• Vores skadeløfte: Efter en storskade vil vi forlods
erstatte kunden 50% af den konstaterede
property-skade samt erstatte ekstra udgifter på tab,
når dækningen er blevet bekræftet, og der er
opnået enighed om et estimat over skadens omfang
• Skadeforebyggelse: Property Performance giver
adgang til AIG’s professionelle
skadeforebyggelsesservice med AIG’s
risikoingeniører

Denne information er henvendt til forsikringsmæglere og andre forsikringsfagfolk. Den giver udelukkende en oversigt over forsikringens
dækningsomfang. For detaljer om policens dækning og undtagelser, se policeteksten.

Denne information er henvendt til forsikringsmæglere og andre forsikringsfagfolk. Den giver udelukkende en
oversigt over forsikringens dækningsomfang. For detaljer om policens dækning og undtagelser, se policeteksten.
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Salgstemaer for mæglere
Maksimering af
kundens
driftssikkerhed

Property Performance er designet til at maksimere kundens
forretningsmæssige driftssikkerhed ved at levere brede
markedsledende dækninger samt uovertruffen skadesupport og
skadeforebyggende bistand fra vores risikoingeniører.

Optimeret dækning
ved driftstab

Når der er sket en dækningsberettiget skade på Property
Performance, beregner vi driftstabet på grundlag af både
bruttofortjeneste og bruttoindtjening, og vi udbetaler ud fra den
beregning, der giver den største erstatning.

Omfattende og
kombineret
dækning

Formålet med Property Performance er at give en kombineret
dækning, som imødekommer kundens behov. Reparation og
genanskaffelse sker til den fulde værdi uden fradrag for
underforsikring.
En række udvidelser med passende delsum tilbydes for at supplere
dækningen, for eksempel:
Fuld tyveridækning
Cyber-kriminalitet
Forurening og kontaminering
Miljømæssig opgradering ved reparation og genopbygning
Debitordækning
Varemærkedækning

Find ud af mere med vores
Playbook for Property
Performance salg

Kunstgenstande
Installationer
(Varer i) Transit
Honorarer
Tilfældig driftsforstyrrelse
Krisestyring

Skadeforebyggelse

Property Performance åbner døren til AIG’s uovertrufne
skadeforebyggelsesservice fra vores risikoingeniører. Vi kan hjælpe
med at minimere tabsrisikoen for virksomheden og med at foretage
benchmarking mod konkurrenter for at reducere risici og forbedre
beredskabet over for katastrofer overalt i verden.

100% AIG

Vores 100% løsning giver kunden alle fordelene ved at have én
enkelt police til at imødekomme alle deres property-forsikringsbehov.

Vores skadeløfte

Efter en storskade vil vi forlods udbetale 50% af den estimerede
erstatning samt erstatte ekstra udgifter på tab, når dækningen er
blevet bekræftet, og der er opnået enighed om et skøn over skadens
omfang. Dette kan være vitalt for at sikre virksomhedens fortsatte
drift efter en storskade, hvor dens likviditet vil være under pres.

www.aig.dk
American International Group, Inc. (AIG) er et af verdens førende forsikringsselskaber med kunder i mere end 130 lande og jurisdiktioner. På verdensplan har
AIG et af de bedst dækkende skadeforsikringsnetværk til betjening af erhvervsvirksomheder, institutionelle kunder og privatpersoner.
American International Group, Incs 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. 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.
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