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A. DEFINITIES
1.

MAATSCHAPPIJ
AIG Europe S.A. is een verzekeraar naar Luxemburgs recht (RCS n° B 218806).
Maatschappelijke zetel te 35 D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg. AIG Europe S.A.
is een verzekeraar met vergunning van het Luxemburgs Ministerie van Financiën en onder
toezicht van het Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, GH
Luxemburg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/.
AIG Europe S.A., Belgisch bijkantoor is gevestigd te Pleinlaan 11, 1050 Brussel, België. RPR
Brussel - BTW nummer: 0692.816.659. AIG Europe S.A. Belgisch bijkantoor is ingeschreven bij
de Nationale Bank van België (NBB) onder het nummer 3084. De NBB is gevestigd te de
Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be.

2.

VERZEKERINGSNEMER
Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland, HR Frankfurt am
Main HRB nr 30000. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brusel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel,
België, RPR Brussel, BTW BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102 0085 7284, IHK D-H0AVL0HOD-14.

3.

BEMIDDELAAR
Marsh NV
Avenue Hermann-Debrouxlaan 2
1160 Brussel
BE 0403.276.906

4.

VERZEKERDE
Elke fysieke persoon, die houder is van een effectenrekening bij de VERZEKERINGSNEMER,
en aangesloten is voor de verzekering. In het geval van een naakteigendom/vruchtgebruik
effectenrekeningen, wordt de naakte eigenaar beschouwd als de VERZEKERDE.
Een kind van 5 jaar en jonger zal echter niet als een VERZEKERDE worden beschouwd.
BEGUNSTIGDE
Bij credisaldo van de effectenrekening, aan de niet uit de echt noch van tafel en bed gescheiden
echtegeno(o)t(e) van de VERZEKERDE, bij ontstentenis, aan de kinderen van de VERZEKERDE
en andere descendenten van de VERZEKERDE komen bij vertegenwoordiging van één of andere
van deze kinderen, bij ontstentenis, aan de wettelijke erfgenamen van de VERZEKERDE met
uitsluiting van de Staat.

6.

ONGEVAL
Lichamelijk letsel veroorzaakt door een plotse gebeurtenis waarvan één van de oorzaken
uitwending is aan het organisme van de VERZEKERDE. De dood van de VERZEKERDE als
gevolg van een verkeersongeval, te wijten aan een hartstilstand, een hartinfarct of een ruptuur van
de aorta van de VERZEKERDE, valt ook onder deze verzekering voorzover deze zich voordoet
bij de VERZEKERDE tijdens de geldigheidsperiode van het contract. De waarborg is verworven
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indien het overlijden van de VERZEKERDE plaatsvindt binnen een periode van 12 maanden
volgend op de datum van het ONGEVAL.
Er is overeengekomen dat het bewijs van de niet-toevallige aard van de dood bij de
MAATSCHAPPIJ ligt.
Worden met lichamelijk letsels gelijkgesteld:
- de infecties die rechtstreeks voortspruiten uit een gewaarborgd ONGEVAL;
- vergiftigingen en lichamelijke letsels die te wijten zijn aan het onopzettelijk innemen van
giftige of corrosieve stoffen;
- verstikking die te wijten is aan onvoorzien optreden van schadelijke gassen en/of dampen;
- verdrinking en/of infectieziekten tengevolge van onvrijwillig vallen in water of een besmette
vloeistof;
- bevriezing, hitte- of zonneslagen, alsook bewusteloosheid en uitputting tengevolge van
schipbreuk, noodlanding, instorting, lawines en overstroming;
- ongevallen als gevolg van aanslagen of aanrandingen, behalve indien bewezen wordt dat de
VERZEKERDE actief heeft deelgenomen als dader of aanstichter van de gebeurtenissen
waarvan hij het slachtoffer is.

B. VOORWERP EN VOORWAARDEN
1.

Voorwerp van de polis
Onderhavige polis heeft tot doel de VERZEKERDE binnen de omschreven voorwaarden, te
waarborgen tegen de risico’s van overlijden door ONGEVAL, zoals omschreven in de polis.

2.

Bijzonderheden
Sporten :
Ongevallen tengevolge van het beoefenen van een sport zijn in de waarborg begrepen voor zover
de betrokken beoefening op niet-bezoldigde basis gebeurt en als het beoefen van deze
sportaktiviteit niet in de hierna vermelde uitsluitingen opgenomen wordt.

Luchtvaartrisico :
De verzekering strekt zich uit tot het gebruik als passagier van alle vliegtuigen of helikopters
geldig toegelaten voor openbaar personenvervoer voor zover de VERZEKERDE geen deel
uitmaakt van de bemanning of tijdens de vlucht geen enkele beroepsbedrijvigheid of andere
activiteit uitoefent met betrekking tot het toestel of de vlucht.
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Legerdienst :
De waarborgen van het contract blijven behouden voor de VERZEKERDE tijdens
wederoproepingen voor militaire dienst in vredestijd, voor zover deze niet langer duren dan 6
weken.
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Uitsluitingen
Deze verzekering dekt geen verlies, letsel, schade of aansprakelijkheid die, direct of indirect,
verband houdt met reizen in, naar en door de landen (exclusief overvluchten) Cuba, Iran, Syrië,
Noord Korea, en de Krim Regio.
Deze polis dekt nooit schade als gevolg van verlies, letsel, schade of aansprakelijkheid die, direct
of indirect, wordt geleden door een persoon of entiteit die op een van toepassing zijnde
overheidslijst geregistreerd staat in verband met terrorisme, handel in verdovende middelen,
mensenhandel, piraterij, massavernietigingswapens, georganiseerde misdaad, een kwaadaardige
cyber activiteit of schendingen van mensenrechten.
De MAATSCHAPPIJ is niet gehouden tot het verlenen van dekking en de MAATSCHAPPIJ is
niet gehouden om enige schade-eis uit te betalen of enig voordeel onder de polis te verlenen voor
zover de dekking, betaling van de schade-eis of verlening van het voordeel de MAATSCHAPPIJ,
haar moedervennootschap of haar ultieme controlerende entiteit zou blootstellen aan een sanctie,
verbod of beperking op grond van resoluties van de Verenigde Naties of handels- of economische
sancties, wet- en regelgeving van de Europese Unie, België of de Verenigde Staten van Amerika.
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Zijn niet gedekt door onderhavige polis, de ongevallen:
- te wijten aan lichamelijke of psychische gebreken;
- waarvan de VERZEKERDE het slachtoffer is terwijl hij in dronken toestand verkeert of onder
invloed van drogeermiddelen, tenzij hij kan bewijzen dat er geen causaal verband bestaat
tussen het overkomen ongeval en zijn staat van dronkenschap of de inname van
drogeermiddelen;
- veroorzaakt door een opzettelijke handeling van de VERZEKERDE of de BEGUNSTIGDE
van de polis, door zelfmoord of poging tot zelfmoord, door deelname aan misdaden of
overtredingen;
- veroorzaakt door oorlogsfeiten, in het kader van burgeroorlog of oorlog met het buitenland,
burgerlijke of militaire onlusten, oproer en opstanden. Nochtans blijft de VERZEKERDE
genieten van de dekkingen gedurende 14 dagen vanaf het begin van de vijandelijkheden
wanneer hij in het buitenland verrast wordt door dergelijke gebeurtenissen;
- te wijten aan thermische, mechanische of radioactieve uitwerkingen ten gevolge van om het
even welke wijziging in de atoomstructuur van de materie;
- te wijten aan kunstmatige versnelling van atoomdeeltjes;
- te wijten aan stralingen van radio-isotopen;
- die gebeuren tijdens een vlucht van een vliegtuig, helikopter of ander luchtvaartuig voor het
geval de VERZEKERDE deel uitmaakt van de bemanning, of tijdens de vlucht een
beroepsactiviteit een of andere activiteit uitoefent in verband met de vlucht;
- overkomen tijdens de beoefening van om het even welke luchtsport, sporten beoefend door
middel van een motorvoertuig te land en snelheidswedstrijden (anders dan te voet).
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a) Basisvergoeding
 De MAATSCHAPPIJ waarborgt aan de BEGUNSTIGDEN van onderhavig contract de
betaling van een basisvergoeding gelijk aan 35% van de som van het tegoed op de
effectenrekening, geopend op naam van de VERZEKERDE. Ongeacht het aantal
effectenrekeningen op naam van dezelfde houder ingeschreven via de
VERZEKERINGSNEMER, mag de totaalsom van de vergoeding niet meer bedragen dan
35% van de totale waarde, met een minimum van € 1.250 en een maximum van € 3.100.000.
De effectenrekeningen die aanmerking komen, zijn die van de dag vóór het ONGEVAL.
De koersen waarmee rekening moet worden gehouden, zijn die welke de dag vóór het
ONGEVAL van toepassing waren.
b) Verhoging van de basisvergoeding
 Als de VERZEKERDE ten gevolge van een ONGEVAL in het buitenland overlijdt, wordt
de basisvergoeding van 35% verhoogd tot 50%. Bovendien zal de MAATSCHAPPIJ aan de
BEGUNSTIGDEN een bijkomend vast bedrag van € 2.500 storten.
 Ten gevolge van een ONGEVAL in het buitenland, verstaat men een ONGEVAL
overkomen buiten het land van de wettelijke woonplaats van de VERZEKERDE.
c) Vermindering van de vergoeding
1) Indien een effectenrekening geopend werd op naam van meerdere fysische personen, zal de
basisvergoeding waarvan sprake in a) hiervoor, eventueel verhoogd zoals voorzien in b)
hiervoor, verminderd worden door ze te delen door het aantal effectenrekeninghouders.
2) Indien de VERZEKERDE ouder is dan 75 jaar op de dag van het ONGEVAL, wordt de
basisvergoeding waarvan sprake in a) hiervoor eventueel verhoogd, zoals voorzien in b)
hiervoor eventueel verminderd en zoals voorzien in c) 1) met 50% verminderd.
3) Indien de VERZEKERDE tussen de 6 en 17 jaar inbegrepen oud is op de dag van het
ONGEVAL, wordt de basisvergoeding waarvan sprake in a) hiervoor beperkt tot € 30.000
en kan verminderd worden zoals voorzien in c) 1).
Verplichtingen van de MAATSCHAPPIJ bij overlijden van de VERZEKERDE
Bij overlijden van de VERZEKERDE als gevolg van een ONGEVAL gedekt door onderhavige
polis overkomen binnen 12 maanden volgend op de datum van het ONGEVAL, betaalt de
MAATSCHAPPIJ aan de BEGUNSTIGDE het bedrag zoals omschreven in punt 4 hierboven.

6.

Invoegtreding van de waarborgen
De waarborgen treden in voege de eerstvolgende werkdag na ontvangst, door de
VERZEKERINGSNEMER, van het lidmaatschap van de rekeninghouder voor de verzekering.

7.

Stopzetting van de waarborgen
De verzekering eindigt van rechtswege en zonder andere formaliteit :
- Bij afsluiting van de effectenrekeningen door de VERZEKERDE. Nochtans, in geval de
afsluiting plaatsvindt voor het einde van de jaarlijkse periode waarvoor een premie werd
betaald, zal de waarborg gehandhaafd blijven tot het einde van deze periode.
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Behoudens andersluidende clausule in het onderhavige contract, wordt de dekking onmiddellijk
beëindigd en loopt ze automatisch af als dit verzekeringscontract tussen de
VERZEKERINGNEMER en de MAATSCHAPPIJ voor welke reden ook wordt beëindigd.

Verplichtingen bij schadegeval
Iedere persoon die aanspraak maakt op het genot van de verzekering dient:
- Aangifte te doen van het ONGEVAL dat aanleiding heeft gegeven tot het overlijden van de
VERZEKERDE;
- Het formulier “aanvraag tot vergoeding » bij de VERZEKERINGSNEMER aanvragen;
- Het formulier “aanvraag tot vergoeding » te vervolledigen en het terug te sturen samen met
 een afschrift van de overlijdensakte;
 een justificatie van de hoedanigheid van de BEGUNSTIGDE van de vergoeding;
 een attest van de bank bevattende het (de) nummer(s) van de REKENING(EN) en het
bedrag van het saldo ervan op de dag voor het ONGEVAL
 een certificaat ondertekend door een arts die verklaart dat de dood te wijten is aan het
ONGEVAL .
De VERZEKERDE betuigt zijn akkoord opdat, in geval van overlijden, zijn behandelde
geneesheer een attest doorstuurt naar de geneesheer van de MAATSCHAPPIJ dat de oorzaak van
het overlijden vermeldt.

9.

Subrogatie
Door betaling van de vergoeding treedt de MAATSCHAPPIJ ten belope van het bedrag van de
vergoeding in de rechten en rechtsvorderingen van de VERZEKERDE of de BEGUNSTIGDE(N)
tegen de aansprakelijke derde(n).

10. Verjaring
Iedere vordering tot betaling van in onderhavige voorziene vergoeding verjaart 3 jaar na het
overlijden als gevolg van het ONGEVAL.

Bij verlies van rechten om welke reden ook, blijven de premies die vervallen zijn verschuldigd
aan de MAATSCHAPPIJ.
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11. Verval
De VERZEKERDE en de BEGUNSTIGDE verliezen alle rechten voortspruitend uit de polis en
de MAATSCHAPPIJ zal terugbetaling kunnen vorderen van alle reeds betaalde sommen :
- in geval van opzettelijke, valse of onvolledige verklaringen afgelegd met het oog op het
misleiden van de MAATSCHAPPIJ bij de appreciatie van het risico, daar de dekking
toegezegd werd en premie vastgelegd op basis van de verklaringen;
- wanneer de VERZEKERDE of de BEGUNSTIGDE met opzet het ONGEVAL
veroorzaakt hebben;
- wanneer ter gelegenheid van een ONGEVAL, de VERZEKERDE en/of de
BEGUNSTIGDE uit vrije wil valse, onvolledige of vervalste aangiften hebben gedaan, of
om het even welke documenten of getuigschriften hebben doen vervalsen.
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12. Wetgeving, klachten- en geschillenregeling
Toepasselijk recht
De bepalingen van dit contract worden beheerst door de Wet van 4 april 2014 betreffende
verzekeringen alsook alle uitbreidingen, wijzigingen en uitvoeringsbesluiten ervan.
Klachten
De MAATSCHAPPIJ streeft ernaar om de VERZEKERDE op een correcte en snelle manier te
behandelen. Mocht de VERZEKERDE, ondanks de inspanningen van de MAATSCHAPPIJ, toch
niet tevreden zijn, kan deze als volgt een klacht indienen:
• Per e-mail: belgium.complaints@aig.com
• Per telefoon: 02 739 9690
• Per fax: 02 739 9393
• Per post: AIG Europe Limited, Complaints, Pleinlaan 11, 1050 Brussels
De MAATSCHAPPIJ verzoekt de VERZEKERDE om steeds het polisnummer of het nummer
van het schadedossier en, indien mogelijk, de naam van de contactpersoon bij de
MAATSCHAPPIJ te vermelden.
Ombudsman van de Verzekeringen
Indien de MAATSCHAPPIJ geen toereikende oplossing aan de VERZEKERDE kan bieden en
indien de klacht van de VERZEKERDE betrekking heeft op de verzekeringsovereenkomst, kan de
VERZEKERDE zich ook richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen te de Meeussquare 35,
1000 Brussel - TEL 02 547 5871 - FAX 02 547 5975 - info@ombudsman.as –
www.ombudsman.as.
Aangezien AIG Europe S.A. een in Luxemburg gevestigde verzekeraar is, heeft u eveneens
toegang tot de bevoegde Luxemburgse instanties voor klachten die u betreffende deze polis zou
hebben. De contactgegevens van deze instanties vindt u op de website van AIG Europe S.A.
http://www.aig.lu/.
Het indienen van een klacht verhindert het recht van de VERZEKERDE niet om een gerechtelijke
procedure op te starten.

Talen waarin de VERZEKERDE kan communiceren met de MAATSCHAPPIJ
De VERZEKERDE kan contact opnemen met de MAATSCHAPPIJ en documenten en / of andere
informatie in het Nederlands en het Frans ontvangen.
De VERZEKERDE kan contact met hem opnemen via e-mail, post, fax en telefoon.
13. Diverse bepalingen
a) Onderhavige polis is geldig over de ganse wereld.
b) Vergoedingen die ten laste van de MAATSCHAPPIJ vallen, zullen betaald worden binnen een
termijn van vijftien dagen nadat de verplichting van de MAATSCHAPPIJ werd vastgesteld
hetzij bij gemeen akkoord, hetzij bij uitvoerend vonnis.
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Bevoegdheid
Betwistingen tussen partijen worden uitsluitend door Belgische rechtbanken behandeld.
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c) De MAATSCHAPPIJ zal geen verval noch welkdanige sanctie kunnen toepassen omwille van
het niet naleven van de verplichtingen voorzien in de polis indien de VERZEKERDE of de
BEGUNSTIGDEN in gebreke zijn gebleven als gevolg van een oorzaak onafhankelijk van hun
wil.
d) De MAATSCHAPPIJ zal van elke last ontslagen zijn door betaling aan de
VERZEKERINGSNEMER, mits de VERZEKERINGSNEMER deze betaling aanvaard heeft;
de aanwijzing van de BEGUNSTIGDEN en het hun overmaken van de fondsen zullen
geschieden op exclusieve aansprakelijkheid van de VERZEKERINGSNEMER.
14. Persoonsgegevens

AIG Europe S.A. is een verzekeraar naar Luxemburgs recht (RCS n° B 218806). Maatschappelijke zetel te 35 D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg.
AIG Europe S.A. is een verzekeraar met vergunning van het Luxemburgs Ministerie van Financiën en onder toezicht van het Commissariat aux Assurances 7,
boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, GH Luxemburg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/.
AIG Europe S.A., Belgisch bijkantoor is gevestigd te Pleinlaan 11, 1050 Brussel, België. RPR Brussel - BTW nummer: 0692.816.659. AIG Europe S.A. Belgisch
bijkantoor is ingeschreven bij de Nationale Bank van België (NBB) onder het nummer 3084.
De NBB is gevestigd te de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be. | Citibank 570-1210370-62 - IBAN: BE51 5701 2103 7062 - BIC: CITIBEBX.
U vindt onze Privacy en AssurMifid Policy op www.aig.be.

AIG EUR AH Deutsche Bank 2.009.608 GC BEL NL 20181201

Hoe wij gebruik maken van Persoonlijke Informatie
Wij, AIG Europe, streven ernaar de privacy van klanten, verzekerden en andere zakelijke
contacten te beschermen.
‘Persoonlijke Informatie’ identificeert u en heeft betrekking op u of andere personen (bijv. uw
partner of andere gezinsleden). Als u Persoonlijke Informatie over een ander persoon verstrekt,
moet u (tenzij wij anderszins zijn overeengekomen) deze persoon informeren over de inhoud van
deze verklaring en ons Privacybeleid en (indien mogelijk) zijn/haar toestemming verkrijgen voor
het delen van zijn/haar Persoonlijke Informatie met ons.
De soorten Persoonlijke Informatie die wij verzamelen en waarom – Afhankelijk van onze
relatie met u kan verzamelde Persoonlijke Informatie het volgende omvatten: contactinformatie,
financiële informatie en accountinformatie, kredietinformatie en kredietwaardigheid, gevoelige
informatie betreffende gezondheid of medische conditie (verzameld met uw toestemming waar dat
door de toepasselijke wet vereist is) alsook andere Persoonlijke Informatie die u verstrekt of die
wij in verband met onze relatie met u verzamelen. Persoonlijke Informatie kan om de volgende
doeleinden gebruikt worden:
 Beheer van verzekeringscontracten, bv. communicatie, het verwerken en behandelen van
schades en betalingen;
 Het beoordelen van en het maken van beslissingen over het verstrekken van dekking, de
verzekeringsvoorwaarden en de schaderegeling;
 Ondersteuning en advies betreffende medische en reiszaken;
 Beheer van onze commerciële activiteiten en IT-infrastructuur;
 Voorkoming, detectie en onderzoek van misdrijven, bv. fraude en witwaspraktijken;
 Instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 Naleving van wet- en regelgeving (waaronder naleving van wetten en voorschriften buiten het
land waar u gevestigd bent);
 Monitoren en opnemen van telefoongesprekken voor kwaliteits-, trainings- en
beveiligingsdoeleinden;
 Marktonderzoek en analyse;
 (Interne) audit.
Gevoelige Persoonlijke Informatie – In verband met het verstrekken van verzekeringen en
schadebeheer, zullen wij bepaalde Gevoelige Persoonlijke Informatie betreffende uw gezondheid
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en medische toestand verzamelen, en delen. We zullen dit doen mits uw uitdrukkelijk akkoord of
indien anders toegestaan door de wet.
Delen van Persoonlijke Informatie - Persoonlijke Informatie mag voor de bovenstaande
doeleinden gedeeld worden met de ondernemingen in onze groep en derde partijen (zoals
makelaars en andere verzekeringstussenpersonen, verzekeraars en herverzekeraars,
kredietinformatiebureaus, medische deskundigen en andere dienstverleners). Indien vereist door
wetten en voorschriften, zal Persoonlijke Informatie gedeeld worden met andere derde partijen
(inclusief overheidsinstanties). Persoonlijke Informatie (inclusief informatie over lichamelijke
schade) kan worden opgeslagen in schaderegisters die met andere verzekeraars gedeeld kunnen
worden. Persoonlijke Informatie mag gedeeld worden met mogelijke overnemers en overnemers
en mag overgedragen worden bij de verkoop van ons bedrijf of de overdracht van onze activa.
Internationale doorgifte - Omwille van het wereldwijde karakter van onze activiteiten, kan uw
Persoonlijke Informatie worden doorgegeven aan partijen die gevestigd zijn in andere landen
(inclusief de Verenigde Staten, China, Mexico, Maleisië, de Filipijnen, Bermuda en andere landen
waar de gegevensbeschermingswetgeving verschilt van de wetgeving in het land waar u gevestigd
bent). Bij een dergelijke doorgifte zullen wij altijd stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat
uw Persoonlijke Informatie afdoende beveiligd en verstuurd wordt in overeenstemming met de
vereisten van de gegevensbeschermingswetgeving. Verdere informatie over internationale
doorgiften vindt u in ons Privacybeleid (zie hieronder).
Beveiliging van Persoonlijke Informatie – Passende technische en fysieke
beveiligingsmaatregelen worden gebruikt om uw Persoonlijke Informatie veilig en beveiligd te
houden. Wanneer wij Persoonlijke Informatie leveren aan een derde partij (inclusief onze
dienstverleners) of een derde partij gebruiken om namens ons Persoonlijke Informatie te
verzamelen, dan zal de derde partij zorgvuldig geselecteerd en vereist worden om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen.
Uw rechten – U hebt een aantal rechten onder de gegevensbeschermingswetgeving in verband
met ons gebruik van Persoonlijke Informatie. Het kan zijn dat deze rechten slechts in bepaalde
omstandigheden van toepassing zijn en aan bepaalde uitzonderingen onderworpen zijn. Deze
rechten kunnen onder andere zijn een recht op toegang tot Persoonlijke Informatie, een recht om
onjuiste gegevens te corrigeren, een recht om gegevens te wissen of een verzoek de verwerking
van Persoonlijke Informatie te beperken. Deze rechten kunnen ook een recht inhouden om uw
Persoonlijke Informatie naar een andere organisatie over te dragen, een recht om bezwaar te
maken tegen ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie, een recht om te verzoeken dat bepaalde
geautomatiseerde beslissingen die wij maken menselijke tussenkomst hebben, een recht om uw
toestemming in te trekken en een recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende
autoriteiten. Meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen vindt u in ons
Privacybeleid (zie hieronder).
Privacybeleid – Meer informatie over uw rechten en hoe wij uw Persoonlijke Informatie
verzamelen, gebruiken en bekendmaken, vindt u in ons volledige Privacybeleid via:
http://www.aig.be/nl/privacybeleid of vraag een exemplaar op door te schrijven naar: Data
Protection Officer, AIG Europe, Pleinlaan 11, 1050 Brussel, of per e-mail naar:
dataprotectionofficer.be@aig.com.

