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Verzekeringsplan zakelijke reizen
met Global Assistance Services
Zakelijk reizen vereist aandacht op een aantal unieke punten die niet
te maken hebben met uw primaire functieverantwoordelijkheden.
Een onderzoek van de Global Business Travel Association
laat zien dat 75 procent van de reizigers een ongeluk heeft
meegemaakt tijdens een zakenreis.1 Uw werkgever heeft voor
u een ongevallenverzekering voor zakenreizen afgesloten, die
naast ongevallendekking ook reisondersteuning biedt, om u te
helpen met reisongevallen of noodgevallen tijdens uw zakenreis,
in het geval dat u iets ervaart van een medisch noodgeval tot een
veiligheidsprobleem of zelfs vluchtvertragingen of verloren bagage.
Wij zijn hier 24 uur per dag, zeven dagen per week om u te
ondersteunen.
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Scheur onderstaande kaart af en neem deze tijdens uw reis mee.

Voor de medewerkers van

Travel Guard®

Barry-Wehmiller Companies, Inc., en alle dochterondernemingen en
medewerkers
MEDEWERKER ID-KAART
24/7 Ondersteuning

Polishouder: Barry-Wehmiller Companies, Inc., en alle dochterondernemingen
en medewerkers Polisnummer: GTP 0009112715-B
Voor toegang tot uw 24/7 ondersteuningswebsite bezoekt u

aig.com/us/travelguardassistance

of downloadt u de AIG Travel-ondersteuningsapp naar uw Apple- of Android-smartphone. Registreer met uw polisnummer (alleen cijfers gebruiken).

Aanvullende buitenlandse ongeval- en
ziektedekking voor medische uitgaven
met 24/7 ondersteuning

Medische ondersteuning

Als onderdeel van het reisongevallenprogramma van uw bedrijf, heeft u
ook aanvullende buitenlandse ongeval- en ziektedekking voor medische
uitgaven. Als u een verwonding heeft die gedekt is of een acute ziekte
oploopt waarvoor u moet worden behandeld door een arts tijdens uw
zakenreis in het buitenland zoals gedefinieerd in de polis, zal het bedrijf de
gebruikelijke en normale kosten vergoeden voor gedekte medische diensten
als gevolg van die verwonding of acute ziekte tot het maximum van de
verzekering. Deze aanvullende vergoeding wordt uitbetaald als het eigen
risico wordt overschreden.
Maximum uitkering:
Eigen risico:
Uitkeringsperiode:
Maximale triplengte:

$ 300.000
$ 0,00
52 weken
365 dagen

Medisch noodgeval garantievergoeding
Als u tijdens een reis in het buitenland te maken krijgt met ziekenhuiskosten
en/of medische kosten zal het bedrijf de daadwerkelijke kosten
vergoeden als garantie van de betaling aan het ziekenhuis of de medische
dienstverlener tot een maximum van $ 10.000.
Deze vergoeding kan van invloed zijn op de belastingen van
zorgspaarfondsen bij ziektekostenverzekeringen met een hoog eigen
risico. Neem contact op met uw belasting- of juridisch adviseur om meer te
weten te komen over mogelijke gevolgen.

Wat is gedekt
Gedekte medische diensten verwijzen naar elk van de volgende diensten,
zolang de dienst medisch noodzakelijk is:
1.		Ziekenhuis semi-privé kamer en verzorging (of, indien medisch
noodzakelijk, kamer en verzorging op een intensive care of
hartbewakingsafdeling); ziekenhuis aanvullende diensten (waaronder,
maar niet beperkt tot, gebruik van de operatiekamer of eerstehulp); of
het gebruik van een ambulant medische centrum;
2.		 Diensten van een arts of geregistreerd verpleegkundige;
3.		 Ambulancedienst van of naar een ziekenhuis;
4.		 Laboratoriumtests;
5.		 Radiologische procedures;
6.		 Anesthesie en de toediening daarvan;
7.		Bloed, bloedproducten en kunstmatige bloedproducten, en de
transfusie daarvan;
8.		 Fysiotherapie en ergotherapie;
9.		 Huur van duurzame medische apparatuur;
10.		Kunstledematen, kunstogen, of andere prothetische uitrustingsstukken; of
11.		Medicijnen of drugs verstrekt door een arts of die kunnen worden
verkregen met een geschreven voorschrift van een arts.

Voor meer informatie of toegang tot uw ondersteuningswebsite
downloadt u de AIG Travel-ondersteuningsapp naar uw
Apple- of Android-smartphoneapp of bezoekt u
aig.com/us/travelguardassistance.

•		
•		
•		
•		

Gecoördineerde medische evacuaties
Geven van referenties voor ziekenhuizen en leveranciers
Bieden van hulp voor vervangende voorschriften in noodgevallen
Regelen van speciale medische diensten indien nodig

Reisondersteuning
•		 Ondersteuning bij verloren/gestolen bagage
•		 Verloren paspoort/reisdocumenten
•		 Geldautomaatvinder
•		 Pechhulp
•		 Noodtelefoon vertaling/uitleg
•		 Juridische verwijzingen/borgtocht
•		 Informatie over ambassade en consulaat

Conciërgediensten
•		 Verwijzingen naar en reserveringen bij restaurants
•		 Evenementtickets
•		 Regelen van vervoer over de weg
•		 Ondersteuning met draadloze apparatuur

Ondersteuning bij identiteitsfraude2
•		 Account-activiteit controle
•		 Onderzoek financiële account
•		 Kredietbeoordeling en fraudedetectie
•		Hulp bij verklaringen voor persoonlijke uitkeringen van sociale
verzekeringen
•		 Hulp bij strafrechtelijke vervolging

Website en mobiele app voor ondersteuning
•		 Reisveiligheid bewustheidstraining — online instructiemodules
•		 Landrapportages
•		 Reiswaarschuwingen

Veiligheidsassistentie
•		Hulp bij veiligheidsevacuatie met directe, lokale
fysieke respons
•		 Beveiliging- en veiligheidsadvies
•		24-uur antwoorddiensten om medewerkers en hun families te
ondersteunen tijdens een incident
•		 Online toegang tot actuele veiligheidsintelligentie
1.	“ When Travel Attacks: The Human and Financial Cost of Business Travel
Mishaps,” Global Business Association, 2014.
2.	Identiteitsdiefstal-diensten zijn niet beschikbaar voor inwoners in New York of
buiten de Verenigde Staten.
www.aig.com/us/benefits
De verzekeringstechnische risico's, financiële en contractuele verplichtingen en
ondersteunende functies gekoppeld aan producten uitgegeven door National
Union Fire Insurance Company of Pittsburgh, PA, zijn haar verantwoordelijkheid.
National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh, Pa., heeft haar
hoofdvestiging in New York, NY, en heeft het recht om verzekeringsdiensten uit te
voeren in alle staten en het District of Columbia. NAIC No. 19445. AIG Benefits
Travel Assist diensten worden geleverd door Travel Guard Group, Inc., een AIG
company. Dekking is wellicht niet beschikbaar in alle staten. Pyrotek Incorporated is
een afzonderlijk en niet gelieerd bedrijf.
Dit is slechts een opsomming van aangeboden producten en diensten. Het
daadwerkelijke aanbod kan variëren per groepsgrootte en is afhankelijk van
verzekeringswetgeving in staten, en de vergoedingen zoals beschreven kunnen
afwijken afhankelijk van dergelijke wetgeving. Alle producten zijn onderhevig
aan de polisvoorwaarden, voorwaarden, beperkingen, kortingen, uitsluitingen en
beëindigingsbepalingen. Raadpleeg de polis en het certificaat
voor details.

Travel Guard® ID Card

Polisserie C11860DBGB40

Gratis telefoonlijn (binnen de VS): 1-877-244-6871
Collect-call/betaald (buiten de VS): +1-715-346-0859
E-mail: assistance@aig.com
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Neem contact op in het geval van:
•Noodgevallen
•Medische evacuaties
•Verificatie van geschiktheid
•Ondersteunende diensten
•Doktersverwijzingen
•Contactinformatie vergoedingen

aig.com/us/travelguardassistance
Stuur claims naar:

AIG Claims Dept. | P.O. Box 25987 | Shawnee Mission, KS 66225-5897
ahclaims@aig.com
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